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Abstract 
 

Background and purpose: Educating capable, committed and responsive graduates to the needs 

of patients and the health system can be considered as the most important mission of medical universities 

in the country. The aim of this study was to examine the role of leading professors and responsive 

education on development of Third Generation University in order to present a model in Mazandaran 

University of Medical Sciences. 
Materials and methods: An applied descriptive study was performed and research population 

included university directors and faculty members (n=465). Based on Cochran formula, 242 people were 

selected by random sampling. Data were collected using two researcher made questionnaires; Leading 

Professors and Responsive Teaching, and the University Entrepreneurial Scorecard Gibb (2012). The 

validity of the instruments was confirmed and their reliability was calculated using Cronbach's alpha 

(0.94, 0.85 and, 0.91, respectively). Structural equation modeling was used for data analysis. 

Results: The roles of leading professors (P= 0.0001) and responsive teaching (P= 0.0001) on 

Third Generation University development were significantly positive and leading professors with a 

standard coefficient of 0.462 were found to have greater impact on Third Generation University 

development. The proposed model also demonstrated a good fit. 

Conclusion: This research can provide a new perspective for changing the overall policies of 

university administrators to review faculty empowerment programs. 
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  ـدرانـــازنــمـی ـکـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )116- 124(    1399سال    شهریور    188سی ام   شماره دوره 

  117      1399، شهریور  188ام، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                      دوره سی             

 پژوهشی

 نسل دانشگاه توسعه بر پاسخگو آموزش و پیشرو اساتید نقش
 مارندران پزشکی علوم دانشگاه در مدل ارائه منظور به سوم

  
      1تقی باهو طرودي

   2رضا یوسفی سعیدآبادي 
  2سعید صفاریان همدانی    

  چکیده
عنوان هتوان بران و نظام سالمت را میآموختگان توانمند، متعهد و پاسخگو به نیازهاي بیماتربیت دانش و هدف: سابقه

و آموزش پاسخگو بر  شرویپ دیاسات ریتاث یبررساي علوم پزشکی کشور برشمرد. هدف کلی، هترین رسالت دانشگاهمهم
  است.توسعه دانشگاه نسل سوم به منظور ارائه مدل در دانشگاه 

وصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماري آن را این پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش ت ها:مواد و روش
نفر تشکیل دادند که بر اساس فرمول کــوکران،  465مدیران و اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تعداد 

امــه نهــا از پرســشآوري دادهاي به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمــعگیري تصادفی طبقهنفر با روش نمونه 242تعداد 
) بــا 2012نامه توسعه دانشگاه نســل ســوم گیــب (سوال و پرسش 35نامه آموزش پاسخگو با سوال، پرسش 97اساتید پیشرو با 

ها نیــز بــا اســتفاده از ضــریب و پایایی آن به تایید متخصصان رسید هااستفاده شد. روایی صوري و محتوایی ابزارسوال  108
محاســبه شــد.  91/0و توسعه دانشگاه نسل ســوم  85/0، آموزش پاسخگو 94/0پیشرو  نامه اساتیدآلفاي کرونباخ براي پرسش

  ها از آزمون معادالت ساختاري استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل داده
بر توســعه دانشــگاه نســل  )=0001/0P(و آموزش پاسخگو ) =0001/0P(نقش اساتید پیشرو نتایج نشان داد که  ها:یافته

) نقــش 462/0باشــد و اســاتید پیشــرو بــا ضــریب اســتاندارد (دار مــییو معنــمثبــت سوم در دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
  باشد.تري بر توسعه دانشگاه نسل سوم دارد. همچنین مدل ارائه شده نیز داراي برازش مناسب میبیش

ی ي کلی مدیران دانشگاه در راستاي بازبینهااستیسجدیدي در راستاي تغییر  اندازچشم تواندیمپژوهش  استنتاج:
  ي توانمندسازي اساتید ایجاد کند.هابرنامه

  

  سوم نسل دانشگاه پاسخگو، آموزش پیشرو، اساتید واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
هــا در رشــد و امــروزه نظــام آمــوزش عــالی و دانشــگاه

فرهنگــی کشــور نقــش مهمــی  و اجتماعی توسعه اقتصادي،
ائــه ترین بخش جامعــه در اردارند، لذا این نهاد به عنوان مهم

اي و نهــادي کــه وظیفــه تولیــد و ارتقــاي هاي حرفهآموزش

دانش و ایجاد پویایی علمی در جامعــه را برعهــده دارد بایــد 
سعی نماید تا بــا فــراهم کــردن تمــامی امکانــات الزم بــراي 
ــه  ــد، دانشــجویان را ب ــدن انســان متخصــص و کارآم پروران

  ن افرادي کارآمد و متخصص تبدیل نماید تا هر کدام از ای
  

  E-mail: ruosefi@yahoo.com    دانشگاه آزاد اسالمی :ساري -ي دآبادیسع یوسفیرضا  مولف مسئول:
  ایران ساري، اسالمی، آزاد دانشگاه ساري، دانشجوي دکتري مدیریت آموزش عالی، واحد .1
  گروه مدیریت آموزشی، واحد ساري، دانشگاه آزاد اسالمی، ساري، ایران ،راستادیا .2
 24/4/1399تاریخ تصویب :             19/9/1398 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            12/9/1398 یخ دریافت :تار  
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  سوم بر توسعه دانشگاه نسل شرویپ دینقش اسات
 

  1399، شهریور  188شماره  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                  دوره سی ام،         118

افراد در آینــده بــه عنصــري مفیــد تبــدیل شــوند. بــاال بــردن 
کیفیت آموزشی یکی از اقداماتی استکه دانشــگاه هــا بــراي 
رســیدن بــه ایــن هــدف یعنــی آمــوزش بــه شــکل مطلــوب 

    .)1(د انجام دهندتواننمی
هــا،  راي باال بــردن کیفیــت آموزشــی در دانشــگاهب

عــالوه بــر امکانــات فیزیکــی همچــون فضــاي آموزشــی 
هاي مجهــز  مناسب، وسایل کمک آموزشی، آزمایشگاه

و تخصصی و غیره به عامل مهم دیگري نیاز اســت و آن 
 باشــد. کــه درمــی کارآمــدعامل وجود اســاتید پیشــرو و 

 جامعه، سالمت دلیل حساسیتبه م پزشکیهاي علوانشگاهد
. )2(دارد فــراوان کارآمد و پیشــرو بــودن اســاتید اهمیــت

مطابق دیــدگاه طراحــی سیســتماتیک آموزشــی، اســاتید 
ترین عامل براي ایجاد موفقیت مطلوب در تحقــق اساسی
توانــد حتــی هستند. اوســت کــه مــیهاي آموزشی هدف

وزشــی را کمبــود امکانــات آمهاي درســی و نقص کتاب
شرایط و امکانــات را بــا  جبران نماید یا برعکس، بهترین

ارتبــاط عــاطفی مطلــوب بــه محــیط عدم توانایی در ایجاد 
   .)3(کند غیرفعال و غیرجذاب تبدیل

 هــاي آموزشــی،)، شایستگی1398محبت و همکاران (
اي را در حرفــه و فــردي اخالقــی، ســازمانی، پژوهشــی،

. بنکــداري و )4(انــدتهکارآمــد بــودن اســاتید مهــم دانســ
هاي استاد شایسته را شامل سه )، ویژگی1395همکاران (

بعد: شناختی (تسلط بر محتوا، محتــواي ســازمان یافتــه و 
ــژوهش، ابتکــار و  ــایی در پ ــودن، توان ــه روز ب روشــن، ب
خالقیت، ترکیب نظریه و عمل، داشتن تجربه)، رفتــاري 

رك و (شــیوایی بیــان، تعامــل مثبــت بــا دانشــجویان، تحــ
پــذیري، تشــویق و پــذیري، انعطــافبینــیاشــتیاق، پــیش

ترغیب دانشجویان، ارزشیابی منصفانه) و عاطفی (گرمی 
منــدي بــه رشــته تخصصــی، تعهــد و و صــمیمیت، عالقــه

بینی پذیري، انتظارات باال از دانشجویان، خوشمسئولیت
 )،1392نیــا و همکــاران (. شریف)5(داننداندیشی) میو مثبت
هاي اساتید فردي را از ویژگی ژوهی و شخصیتپ دانش

علمــی،  بار)، 1392پو وهمکاران (. حکمت)6(دانندموفق می
هــاي هــاي فــردي، ویژگیهاي آموزشی، ویژگیمهارت

ـــایتی و اي، ویژگیعـــاطفی، اخـــالق حرفـــه هـــاي حم
هــاي اســتاد ویژگــی بــه عنــوانرا  هــاي مــدیریتیویژگی

)، 2019( و همکــاران Miguel. )7(توانمند معرفی کردنــد
 علمی اساتید، هايشخصیتی اساتید، ویژگی هايویژگی
هــاي را از مقوله درس مدیریت کالس و تدریس مهارت

  .)8(اندتدریس اثربخش دانسته
Wan ارتباط، )، توانایی برقراري2010همکاران ( و 

 درس، کــالس مدیریت هايمهارت درس، برموضوع تسلط
را از  مثبــت شخصــیت و داشــتن ايحرفــه هــايمهــارت
 . همچنــین تحقیقــات)9(داننــدخوب می هاي مدرسویژگی

Simerjit هــاي)، بیانگر آن است ویژگی2013همکاران ( و 
نقش مهمــی  اساتید ارتباطی هايمهارت و اشتیاق و شور

  .)10(دارد تدریس کیفیت در
 آموزش عالی، فلسفی رویکردهاي از از طرفی یکی

از  هــادانشــگاه رویکرد این پاسخگویی است. در دیدگاه
 نهــاد یــک عنــوان بــه هــاي علــوم پزشــکیجمله دانشگاه

 جامعــه انتظــارات و نیازها به دیدگاه پاسخگویی با اجتماعی
 .)11(هســتند عالی آموزش وجودي ازفلسفه جزء جدا نشدنی

 هــايبرنامه (شامل آموزش طورکلی آموزش پاسخگو یعنیبه
 زشیابی) پاسخگويار تدریس، هايمحتوا، روش درسی،
 در کارشناســان از برخی . از نظر)12(باشد جامعه نیازهاي
 بــه پاســخگویی زمینــه در ایــران پزشکی آموزش سیستم

 بــا دانشــجویان ارتباط و دارد وجود ضعف جامعه نیازهاي
 کــه صــورتی در اســت. شــده تــرضــعیف تــدریج به جامعه
 بــین پویــا تعامل نتیجه رد و جامعه نیازهاي به گوییپاسخ

 پایــدار و مســتمر منطقی، تقاضاي یک جامعه و آموزش
 کشورمان پزشکی التحصیالنفارغ کهشرایطی . در)13(است

 پاســخگو زشــکیپ آموزش بودن ناکافی بر متولیان امر و
 آمــوزش ارتقــاي تأثیر دیگر، سوي از دارند و نظر اتفاق

 ثابــت امــر خدمات پزشکی کیفیت بر نگرپزشکی جامعه
ــدام اســت الزم ،)14(اســت ايشــده  درجهــت جــامعی اق

  .پذیرد صورت پاسخگو پزشکی آموزش ارتقاي
تحقیقات در زمینه آموزش پزشکی پاسخگو بیانگر 
آن است که توجه به مسائل اجتماعی فرهنگی به عنــوان 
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  تقی باهوطرودي و همکاران     

  119      1399، شهریور  188ازندران                                                                                      دوره سی ام، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی م             

 پژوهشی

هاي سالمت و استفاده از خــدمات بهداشــتی کنندهتعیین
 وپاســخگ . اهمیت آموزش)15(درسیستم بهداشتی مهم است

 پزشــکی علــوم هــايدر دانشــگاه آن وجــود ضــرورت و
 و هاسیاست از یکی است که اهمیت حائز آنچنان کشور
 در و نــوآوري تحــول هــايبســته کــالن هايگیريجهت

 پاسخگو آموزش رویکرد سازينهادینه پزشکی آموزش
ها بــه اســاتیدي باشد. لذا این دانشگاهمی سالمت نظام در

شــان برتــر باشــند و بتواننــد حرفــه نیاز دارند که در کار و
دانشــگاه را بــه ســوي کــارآفرینی ســوق دهنــد. بنــابراین 
هدف از پژوهش حاضر بررســی نقــش اســاتید پیشــرو و 
آموزش پاسخگو بر توسعه دانشگاه نسل ســوم بــه منظــور 

  ارائه مدل در دانشگاه علوم پزشکی مازندران است.
  

  مواد و روش ها
ردي و از نظــر پژوهش حاضر از نظــر هــدف، کــاری

 جاکه به بررســینروش توصیفی از نوع پیمایشی است. از آ
در ردیــف تحقیقــات توصــیفی پرداخته وضعیت موجود 

نامــه و که با استفاده از پرســشاین با توجه بهو  داردقرار 
 و پیشــرو اســاتید از طریــق نظرخــواهی بــه بررســی نقــش

پرداختــه  ســوم نســل دانشگاه توسعه بر پاسخگو آموزش
  باشد.پیمایشی می در ردیف تحقیقات تاس

ضایی ر کنندهاساتیدي هستند که خلقاساتید پیشرو: 
 اســتعدادهاي کند،پیدا می بصیرت آن در دانشجو باشندکهمی

 هــايدرجهت توانایی و دهدمی رشــد و شناخته را خود بالقوه
  .)16(داردبرمی گام شیوه بهترین به خود شخصی و ايحرفه

 ايبرنامــه (شــامل یعنــی آمــوزش آموزش پاسخگو:
 ارزشیابی) پاسخگوي تدریس، هايمحتوا، روش درسی،
  .)12(باشد جامعه نیازهاي

دانشگاه نسل سوم: دانشگاهی اســت کــارآفرین کــه 
نه تنها در پاسخگویی به نیازها و انتظارات متنــوع محــیط 

ها و فرایندهاي عملیــاتی آن خود موفق است، بلکه برنامه
ــرورش بــراي اشــاعه  فرهنــگ کــارآفرینی و تربیــت و پ

  .)17(کارآفرینان است
جامعــه آمــاري پــژوهش حاضــر را کلیــه مــدیران و 
اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازنــدران بــه 

دهنــد کــه بــر اســاس فرمــول نفر تشــکیل مــی 465تعداد 
تصــادفی «گیــري نفر با روش نمونــه 242کوکران، تعداد 

ه عنــوان نمونــه آمــاري مــی بــبراساس مرتبــه عل» ايطبقه
  ).1انتخاب شدند (جدول شماره 

  
  تعداد جامعه و نمونه آماري براساس مرتبه علمی :1 شماره جدول

  

  جمع استاد دانشیار استادیار  مربی  مرتبه علمی
  465 47 100 291  27  جامعه
  210  21  45  131  13  نمونه
  1  10/0  22/0  62/0  06/0  نسبت

  
  در این پژوهش عبارتند از:ها ابزار گردآوري داده

نامه توسط محقــق نامه اساتید پیشرو: این پرسشپرسش
شــناختی، «ســوال و ســه بعــد  97ســاخته شــد کــه داراي 

، مولفه (مهــارت تــدریس 15و » رفتاري و فردي (شخصیتی)
آوري آموزشــی، مهــارت دانش پژوهی، خالق بودن، فن

 هــايتیابی، رعایت قوانین و مقررات آموزشی، مهارارزش
 مداري،، مدیریت آموزش، ضابطهاي، ارتباط بین فرديحرفه

هــاي ظــاهري، صــداقت و درســتکاري، اخــالق ویژگــی
اي، داشــتن روحیــه مشــارکت و همکــاري، داشــتن حرفه

 باشــدروحیه کاوشگري و ایجاد انگیزه در دانشــجویان) مــی
کم، کم، متوسط، اي لیکرت (خیلیگزینه 5که در طیف 

 1یاد) طراحی و تنظیم شده و به ترتیب از زیاد و خیلی ز
آن روایی صــوري و محتــوایی  شود.گذاري مینمره 5تا 
و پایــایی آن نیــز بــا  متخصصان رســیدپنج نفر از تایید  به

  محاسبه شد. 94/0استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 
نامــه نامــه آمــوزش پاســخگو: ایــن پرســشپرسش -

ســوال و ســه بعــد  35توسط محقق ساخته شد کــه داراي 
 5باشــد، کــه در طیــف می »آموزشی، پژوهشی و قانونی«

زیاد) کم،کم، متوسط، زیاد و خیلیاي لیکرت (خیلیگزینه
گــذاري نمــره 5تا  1طراحی و تنظیم شده و به ترتیب از 

پنج نفر از تایید  آن بهروایی صوري و محتوایی  شود.می
از ضــریب و پایایی آن نیــز بــا اســتفاده  رسیدمتخصصان 

  -محاسبه شد 85/0آلفاي کرونباخ 
 ):2012نامه توسعه دانشگاه نســل ســوم گیــب(پرسش - 

) 1394(نامه توسط، صمدي میارکالیی و آقاجــانیاین پرسش
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ترجمه و براي اولین بار در ایران بکارگیري شد کــه ) 18(
 اســتراتژي و مأموریت انداز،چشم«بعد  11سوال و 108ي دارا

 و اداره دانشگاه، ساختار و طرح ســازمانی،دانشگاه، حاکمیت 
ــد رشــته اي، قــدرت نفــوذ، مــدیریت فــرا رشــته اي وچن

، انتقــال آموختگــاندانــشجامعه،  هاينفعان و ارزشذي
سازي، آموزش کارآفرینانه المللی، بینرُشددانش، مرکز 

لیکــرت اي گزینه 5باشد، که در طیف می» گذاريسرمایهو 
طراحی و تنظــیم  زیاد)، زیاد و خیلیکم، کم، متوسط(خیلی

 شود. روایی صوريگذاري مینمره 5تا  1ترتیب از شده و به
و محتوایی ابزار توسط صــمدي میــارکالئی و همکــاران 

) مورد تاییــد قــرار گرفــت و پایــایی آن را نیــز بــا 1394(
 .)18(گزارش دادنــد 93/0استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 

 جهــت محاســبه شــد. 91/0ایایی آن در پژوهش حاضر نیز پ
ها از آزمون معــادالت ســاختاري بــا تجزیه و تحلیل داده

  استفاده شد. PLSو  SPSS21استفاده از نرم فزارهاي 
  

  هایافته
  بررسی توصیفی متغیرهاي پژوهش

 معیــار متغیرهــايمیانگین و انحراف 2 شماره در جدول
  پژوهش ارائه شده است.

  

  بررسی سوال پژوهش
و آمــوزش  شــرویپ دیاســات بررسی میزان نقــش براي

بــه همــراه ارائــه پاسخگو بر توســعه دانشــگاه نســل ســوم 

الگوي یکپارچه و متعادل براساس روابط بین متغیرهــا از 
 شماره استفاده شد که نتایج در نمودارهاي PLSافزار نرم

  .ارائه شده است 3 شماره و جدول 2و  1
  
  یرهاي پژوهشبررسی توصیفی متغ :2شماره  جدول

  

  انحراف معیارمیانگین  تعداد  کد متغیر  متغیر
 SS1 210 665/3 571/0  اساتید پیشرو

 SA1 210 561/3 697/0  شناختی
 SA2 210 674/3 604/0  رفتاري

 SA3 210 761/3 646/0  فردي (شخصیتی)
 AA 210 639/3 728/0  مهارت تدریس
 AB 210 446/3 900/0  دانش پژوهی
 AC 210 474/3 888/0  خالق بودن

 AD 210 686/3 863/0  آوري آموزشی فن
 AE 210 531/3 720/0  یابی مهارت ارزش

 AF 210 739/3 738/0  رعایت قوانین و مقررات آموزشی
 AG 210 875/3 711/0  اي هاي حرفه مهارت

 AH 210 630/3 836/0  ارتباط بین فردي
 AI 210 594/3 823/0  مدیریت آموزش

 AJ 210 819/3 842/0  ضابطه مداري
 AK 210 853/3 841/0  هاي ظاهري ویژگی

 AL 210 746/3 993/0  داشتن روحیه مشارکت و همکاري
 AM 210 750/3 850/0  اي اخالق حرفه

 AN 210 557/3 787/0  صداقت و درستکاري
 AO 210 838/3 792/0  داشتن روحیه کاوشگري و ایجاد انگیزه در دانشجویان

 SS2 210 759/3 759/0  آموزش پاسخگو
 BA 210 596/3 764/0  آموزش
 BB 210 802/3 829/0  پژوهشی
 BC 210 880/3 999/0  قانونی

 SS3 210 623/3 560/0  توسعه دانشگاه نسل سوم
 CA 210 586/3 715/0  دانشگاه استراتژي و مأموریت انداز، چشم

 CB 210 593/3 755/0  حاکمیت و اداره دانشگاه
 CC 210 542/3 761/0  رح سازمانیساختار و ط

 CD 210 551/3 011/1  اي اي و فرا رشته چند رشته
 CE 210 609/3 675/0  قدرت نفوذ

 CF 210 779/3 880/0  هاي جامعه نفعان و ارزش مدیریت ذي
 CG 210 576/3 792/0  دانش آموختگان

 CH 210 882/3 735/0  انتقال دانش
 CI 210 499/3 717/0  رُشدمرکز 

 CJ 210 676/3 728/0  بین المللی سازي
 CK 210 564/3 688/0  آموزش کارآفرینانه و  سرمایه گذاري

  
  

  
  

  مدل ساختاري در حالت تخمین استاندارد ضرایب مسیر :1نمودار شماره 
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 پژوهشی

  
  

  مدل ساختاري در حالت معنی داري ضرایب مسیر :2شماره  نمودار
  

  اي تحلیل مسیره یج حاصل از یافتهنتا :3شماره  جدول
  

  ضریب استاندارد tآماره   متغیرها
  462/0  569/6  بر توسعه دانشگاه نسل سوم   شرویپ دیاسات نقش

  333/0  096/5  آموزش پاسخگو بر توسعه دانشگاه نسل سوم  نقش

  
 3 شــماره و نتــایج جــدول 2و  1نمودارهاي شــماره 

زا (اســاتید دهنــد کــه بــین متغیــر مکنــون بــروننشان مــی
زا (توســعه دانشــگاه نســل پیشرو) بــا متغیــر مکنــون درون

برقــرار  462/0سوم)، براســاس ضــرایب مســیر بارعــاملی 
) که در t-value )569/6است، همچنین با توجه به مقدار 

ــازه ( ــطح -58/2و  58/2خــارج ب ــذا در س ــرار دارد، ل ) ق
نقش اساتید پیشرو بر توسعه دانشــگاه  درصد 99اطمینان 

بین متغیر مکنــون  همچنیندار شده است. ل سوم معنینس
ــرون ــون درونب ــر مکن ــا متغی ــخگو) ب ــوزش پاس زا زا (آم

(توســعه دانشــگاه نســل ســوم)، براســاس ضــرایب مســیر 
برقرار است، همچنین با توجه بــه مقــدار  333/0بارعاملی 

t-value )096/5) 58/2و  58/2) کــه در خـــارج بـــازه- (
نقش آموزش  درصد 99اطمینان قرار دارد، لذا در سطح 

دار شده است. نشگاه نسل سوم معنیپاسخگو بر توسعه دا
اســتفاده  GOFاز شاخص  درجه تناسب مدلبراي تعیین 

 15/0(ضــعیف)،  01/0شد. این شاخص را با ســه مقــدار 
  نمایند.(قوي) مقایسه می 35/0(متوسط) و 

  

GOF =  = 0/684 

محاسبه شــد. بــا توجــه  GOF ،684/0مقدار شاخص
محاســبه شــد، لــذا مــدل  15/0به اینکه این مقــدار بــاالي 

   باشد.داراي برازش مناسب می
تــوان در پایان جهت تاییــد روابــط مــورد نظــر، مــی

را به عنــوان مــدل مناســب نقــش اســاتید  3نمودار شماره 
پیشرو و آموزش پاسخگو بر توسعه دانشــگاه نســل ســوم 

مازندران، همــراه بــا ســهم هــر در دانشگاه علوم پزشکی 
  ها ارائه نمود.یک از ابعاد و مؤلفه

  

  
  

 مدل نقش اساتید پیشرو و آموزش پاسخگو بر توسعه :3شماره  نمودار
  دانشگاه نسل سوم در دانشگاه علوم پزشکی مازندران
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نتایج ایــن پــژوهش نشــان داد کــه اســاتید پیشــرو و 
ــر  ــخگو ب ــوزش پاس ــوم درآم ــل س ــگاه نس ــعه دانش  توس

داري دانشگاه علوم پزشکی مازندران نقش مثبت و معنی
دارند. ایــن یافتــه بــا نتــایج پــژوهش تاتــاري و همکــاران 

 راســتاي در علمی هیأت اعضاي)، که نشان دادند 1397(
 رشــد در دارنــد وظیفــه خــود، اجتماعی مسئولیت توسعه

 ارزش در و باشــند موثر خود اجتماعی جامعه و اقتصادي
 نماینــد، مطابقــت نقش ایفاي نوآوري و ینیکارآفر آفرینی،

)، نشان داد 2018( Sidrat & Frikha . تحقیقات)19(دارد
نوع دانشگاه در توسعه دانشگاه نسل سوم نقــش دارد، که 

  .)20(این یافته با نتایج پژوهش حاضر همسویی دارد
در  کــه طــورهمان ،توان گفتدر تبیین این یافته می

ــه شــعبانی بهــار و هم ــاران (مطالع ــه نقــل از 1395ک ) ب
Miller&Wilson )1985 آمــوزش نظــام قلب)، معتقدند 

باشد و این اســتاتید نقــش مهمــی در اساتید آن می عالی،
 اساتید پیشرو، توانمند ؛ وجود)21(عملکرد دانشگاه دارند

 از مناســب اخالقــی و علمــی هــايصــالحیت صــاحب و
  عالی آموزش هاينظام کیفیت در کارآمد عوامل بنیادي

 خــود، بکــارگیري هــايدانسته از استفاده با است. اساتید
 بــه مناســب، محــیط ایجاد و تدریس هايمهارت و متون

 کننــدههــا خلــقکنند. آنکمک می دانشجویان یادگیري
 کنــد،پیــدا مــی بصیرت آن در که دانشجو فضایی هستند

 و دهــدمــی رشــدو  شناسدمی را خود استعدادهاي بالقوه
 بــه خــود شخصــی و ايحرفــه هــاينــاییجهــت توا در

اي بــودن اســاتید دارد. لذا حرفهمی گام بر شیوه بهترین 
ــوي کــارآفرینی  ــه س ــگاه ب ــعه دانش ــت و توس در حرک

تواند نقش مهمی داشته باشد. از سویی دیگر آموزش می
 جامعــه نیازهاي پاسخگو، آموزشی است که پاسخگوي

ســزایی هبــ توانــد در توســعه دانشــگاه نقــشاست، لذا می
  داشته باشد.

هاي پژوهش پیشنهاداتی بــه در پایان با توجه به یافته
شرح ذیل به مدیران و مسئوالن دانشــگاه علــوم پزشــکی 

  شود:می ارائه
 هايکارگاه طریق مدیران و مسئوالن دانشگاه، از -

 هــايتخصصی، شیوه زمینه در آموزيو مهارت آموزشی
 مداوم، اطالعات یريیادگ و تربیتی روانشناسی تدریس،

  روز نمایند. هاي اساتید را به طور مستمر بهمهارت و
مدیران و مسئوالن دانشگاه، در جذب اعضاي هیات  -

  اي نمایند.هاي آنان توجه ویژهعلمی به تخصص و مهارت
 هــايفعالیت داشتن تجربه استادان، گزینش در معیار -

ــه ــا کارآفرینان ــوآوري ب ــل ن ــول قاب ــاظ قب ــود لح  زا و ش
  دارند. باالیی کارآفرینی دانش که استفاده شود استادهایی

 علمی اعضاي هیات آموزش توانمندسازي کمیته -
 بــه اســاتید منظم و ايدوره ارزشیابی هدف با دانشگاه در

 ضــعف و نقــاط قــدرت تقویــت و کاستن کشف، منظور
  آموزشی تشکیل گردد. سیستم نتیجه در و اساتید
 نشــگاه، متناســب بــا نیازهــايهــاي دادســتورالعمل -
  تدوین شده باشد. سالمت در حوزه جامعه واقعی
و  اســخگوپ پزشکی آموزش آموزشی هايکارگاه-
  هاي آموزشی برگزار نمایند.گروه براي نگرجامعه
 و کــارآفرینی غیررســمی و رســمی هــايآموزش -

 کنار بــازنگري در دانشگاهی هايپژوهش کردن هدفمند
 در ايمیــان رشــته و ايبین رشته رشگست و درسی برنامه

  گیرند. قرار توجه مورد دانشگاه
 کارآفرینی فرهنگ توسعه درباره اندازيچشم سند -

  شود. اجرا زمان مرور به و گردد تدوین و تنظیم دانشگاهدر 
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