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Article Type 
Research Article 

 Purpose: The purpose of integrated research on higher education strategies 

in the commercialization of knowledge in order to meet the needs of society 

in the comprehensive and very large units of the Islamic Azad University. 

Materials and Methods: This research was applied in terms of purpose, 

and in terms of method in the category of mixed research (qualitative 
(foundation data theory) - quantitative) and exploratory type. The 

participants of the present study were in the qualitative section of the 

faculty members of the free universities, which were selected by the 

method of theoretical sampling in a targeted manner and based on the 

principle of theoretical saturation, 11 of them. Data collection tools were 

semi-structured and in-depth interviews with participants. First, the data 

obtained from the interviews were implemented based on the systematic 

approach of Strauss and Corbin and analyzed in three stages of open, axial 

and selective coding. Validation and analysis performed by the 

interviewees were confirmed. The results of 235 initial conceptual 

propositions with 52 sub-categories and 28 main category propositions in 
the form of six dimensions of the paradigm model were identified and the 

relationships between them were drawn and presented in the form of a 

paradigm model. The statistical population of the quantitative part of the 

research consisted of faculty members of 46 comprehensive and large units 

of Islamic Azad University with a total of 10,752 people, which was 

determined as the sample size using the sampling formula of an unlimited 

population of 184 people. Subjects were selected using available sampling 

method and 200 questionnaires were distributed. Due to the 

incompleteness in completing some of the questionnaires or non-response, 

178 of them, which were complete, were used as the basis for analysis. The 

validity of the questionnaire approved by the supervisor and management 

experts and its reliability was calculated 91% using Cronbach's alpha 
method. Quantitative data were analyzed in the form of descriptive data 

analysis, first and second order factor analysis and structural equation 

modeling using SPSS23 and AMOS23 software. 

Findings: Quantitative results confirmed the paradigm model extracted 

from the qualitative part, the relationships between causal conditions, 

meeting the needs of stakeholders, ground conditions, intervening 

conditions, response strategies and its consequences. 

Conclusion: According to the obtained results, it can be said that the 

quantity and quality of education should be commensurate with the 

demand of the labor market (industry). Therefore, how to invest in 

improving the knowledge of the specialized workforce and its proper use, 

as well as proper management based on the needs of society, are among 

the items that need to be studied and reviewed wisely and 

comprehensively, and at the same time require a plan. Plans are tailored to 

the changing conditions of the human labor market 
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  و همکاران                 ساز شکری میثم  230

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 در عالی آموزش راهبردهای پیرامون آمیخته تحقیق

 نیازهای به پاسخگویی منظور به دانش سازی تجاری

 دانشگاه بزرگ بسیار و جامع واحدهای در جامعه

 اسالمی آزاد

  ساز شکری میثم
 دانشگاه دهاقان، واحد مدیریت، گروه ی،دکتر دانشجوی

 .ایران دهاقان، آزاداسالمی،
 

 * سلطانی ایرج
 اسالمی، آزاد دانشگاه خوراسگان، واحد مدیریت، گروه استادیار،

 (.مسئول نویسنده. )ایران خوراسگان،
 

  فدوی سادات محبوبه
 آزاد دانشگاه خوراسگان، واحد آموزشی، مدیریت گروه استادیار،
 .ایران خوراسگان، اسالمی،

 
  دهیچک

 در عالی آموزش راهبردهای پیرامون آمیخته تحقیق هدف: هدف
 در جامعه نیازهای به پاسخگویی منظور به دانش سازیتجاری

 .بود اسالمی آزاد دانشگاه بزرگ بسیار و جامع واحدهای
 لحاظ از و کاربردی هدف، نظر از پژوهش این :ها روش و مواد

  و (کمی-(بنیاد داده نظریه)کیفی) آمیخته تحقیقات زمره در روش
 بخش در حاضر پژوهش کنندگانشرکت. شد انجام اکتشافی، نوع از

نمونه روش با که بودند، آزاد هایدانشگاه علمی هیات اعضاء کیفی
 تعداد نظری، اشباع اصل اساس بر و هدفمند صورت به نظری گیری

 آوریجمع ابزار. شدند انتخاب نمونه عنوان به هاآن از نفر11
 کنندگانمشارکت با عمیق و یافته ساختارنیمه مصاحبه اطالعات،

 رهیافت اساس بر هامصاحبه از آمده بدست هایداده ابتدا. بود
 باز، کدگذاری مرحله سه در و سازیپیاده وکوربین استراوس نظامند

 انجام هایتحلیل و اعتبارسنجی. گردید تحلیل گزینشی، و محوری
 مفهومی گزاره 235 نتایج.  گردید تایید شوندگانمصاحبه توسط شده

 ۶ ابعاد قالب در اصلی ایمقوله گزاره 28 و فرعی مقوله 52 با اولیه
 مدل قالب در هاآن بین روابط و شناسایی پارادایمی، مدل گانه

 را تحقیق کمی بخش آماری جامعه. شد ارائه و ترسیم پارادایمی
  اسالمی آزاد دانشگاه بزرگ و جامع واحد 4۶ علمی هیات اعضای

 گیرینمونه فرمول از استفاده با که دادند تشکیل نفر10752 تعداد به
. گردید تعیین نمونه حجم عنوان به نفر، 184 تعداد نامحدود جامعه

 200 و انتخاب دسترس در گیرینمونه روش از استفاده با افراد
 از یبرخ تکمیل در نقص به توجه با که گردید، توزیع پرسشنامه
 مبنای بود، کامل که آن عدد 178 پاسخگویی، عدم یا و هاپرسشنامه

 و راهنما استاد تایید مورد پرسشنامه روایی. گرفت قرار تحلیل
 یآلفا روش از استفاده با آن پایایی و مدیریت رشته نظرانصاحب

 توصیفی تحلیل قالب در کمی هایداده. گردید محاسبه %91 کرونباخ
 و ساختاری معادالت مدل و دوم و اول مرتبه عاملی تحلیل ها،داده

 و تجزیه AMOS23 و SPSS23 افزار نرم از استفاده با
 .شدند تحلیل
 شبخ از استخراجی پارادایمی مدل تایید ضمن کمّی نتایج :ها یافته

 ،ذینفعان نیازهای به پاسخگویی علی، شرایط میان روابط کیفی،

 و پاسخگویی راهبردهای گر،مداخله شرایط ای،زمینه  شرایط
  .داد قرار تایید مورد را آن از حاصل پیامدهای

 و کمیت گفت توانمی آمده بدست نتایج به توجه با: گیری نتیجه
. اشدب متناسب( صنعت) کار بازار تقاضای با باید آموزش، کیفیت
 ارک نیروی دانش ارتقای برای گذاری سرمایه چگونگی بنابراین

 تنیمب و صحیح مدیریت همچنین آن، مناسب کارگیری به و متخصص
 خود عمق و سطح در که است مواردی جمله از جامعه، نیازهای بر

 حال عین در و جانبه همه و عالمانه بازنگری و مطالعه نیازمند
 نیروی بازار متغیر شرایط با متناسب هایریزی برنامه به نیازمند

 است انسانی کار
 

 دانش، سازیتجاری عالی، آموزش پاسخگویی :کلیدی های واژه
 اسالمی آزاد دانشگاه و بنیاد داده نظریه

 
 07/01/1400: افتیدر خیتار
 23/03/1400:  رشیپذ خیتار
  :نویسنده مسئولsoltan134@gmail.com 

 
 مقدمه

ها به عنوان مهمترین بخش عرضه دانش با در حال حاضر دانشگاه
نیازها و انتظارات جامعه روبه رو هستند. چالش پاسخگویی بهتر به 

برای انتقال، بکارگیری دانش و استفاده باید های زیادی از اینرو تالش
های اقتصادی، اجتماعی و صنعت انجام پذیرد که از از آن در بخش

ولی در این بین موانع   (.1شود)سازی دانش تعبیر میآن بعنوان تجاری
ارتباط پویا و پیوسته بین صنعت و دانشگاه  در برقراریمتعددی 

وجود دارد که یکی از مهمترین این موانع عدم دسترسی به زبانی 
. هدف عمده دکه برای هر دو طرف کامال شناخته شده باشاست 

که در دانشگاه توجیه علمی و ارائه  در حالی ،صنایع سود باالتر است
شد. ترجمه نشدن بامکانسیمی برای یک پدیده، مسئله اصلی می

نیازهای واحدهای صنعتی به زبان دانشگاهی شاید از عوامل موثر 
های مشترک بین این دو قطب اصلی توسعه در ناموفق ماندن پروژه

های در جهان امروز برای حل این معضل راه .(2)باشدمیکشور 
متنوعی در پیش گرفته شده است. ایجاد مراکز تحقیقاتی در صنایع 

ی از کند یکش واسطه بین صنعت و دانشگاه را ایفا میبزرگ که نق
ها است. این عناصر واسطه، با آشنایی کامل به مسائل صنعتی این راه

ه هایی بکنند و به صورت پروژهها را به زبان دانشگاه ترجمه میآن
موسساتی در این امر موفق (.  3دهند )مراکز آموزش عالی ارائه می

مسائل مه اند که هه را به افرادی محول کردهاند که نقش واسطبوده
ها آگاهی دارند. شناسند و هم به امور دانشگاهصنعت را خوب می

ترین افراد صنایع در این بخش به فعالیت مشغولند. در واقع با تجربه
ی از باشد. در بعضکشور ژاپن نمونه بارز این نوع سیستم ارتباطی می

در بخش تحقیقات از افراد کم شود که صنایع کشور مشاهده می
شود که این تا حدی در عدم تجربه و نه چندان موفق بهره گرفته می

راه دیگری  .(4موفقیت کامل تحقیقات در صنایع نقش داشته است )
رسد برای کشورهایی که در ابتدای راه برقراری ارتباط که به نظر می

با  ط مستقیم وارتبا ،باشدبین صنایع و دانشگاه هستند، مناسب می
حضور محقق دانشگاهی در صنعت و آشنایی با مسائل صنعت از 

است. ها با مشارکت کارکنان صنایع طریق مشاوره و انجام پروژه
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هاست که در این مسیر تجربه کسب کرده و دانمارک سال کشور
های اخیر شروع به تاسیس چنین مراکزی کشور استرالیا نیز در سال

 .(5) استنموده 
های دانشگاه و صنعت در برخی های اخیر همکاریچه در سالگر

ای و پتروشیمی دستاوردهای مهمی را برای های انرژی هستهزمینه
ها و تحقیقات در کشور به ارمغان آورده است، اما این همکاری

آموزش عالی کشور فاصله بسیاری با کشورهای پیشرفته دارد. 
ه تجارت دانش از یک مزیت به های ایران بورود دانشگاهبنابراین 

ای هیک ضرورت تبدیل گشته است و این درحالی است که دانشگاه
خود  های علمیاند به تحوی مؤثر یافتهکنونی کشور هنوز نتوانسته

را وارد صنعت کنند و تعاملی مؤثر بین صنعت و دانشگاه برقرار 
  سازند. 

ان از نظر تعداد دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان سومین دانشگاه جه
میلیون 10های مختلف، دانشجو، پنج میلیون دانش آموخته در دوره

متر مربع فضای آموزشی مسقف و به عنوان بزرگترین دانشگاه 
های آموزش عالی )غیردولتی( حضوری جهان، سهم باالیی از ظرفیت

در کشور را دارد و طراحی الگوی پاسخگویی دانشگاه آزاد اسالمی 
ا توجه به کارکردهای بسیار مثبت و اثرگذار پاسخگویی تواند بمی

ها، در شناسایی نقاط ضعف و قوت این در بالندگی و تعالی دانشگاه
دانشگاه و رهنمون شدن آن به سوی نقطه شایسته و متعالی خود 

 نقشی استراتژیک داشته باشد. 
 نیراموپ یختهآمارایه  یک مدل ، این تحقیق بر آنست که با بنابراین

 ییدانش به منظور پاسخگو سازییدر تجار یآموزش عال یراهبردها
بزرگ دانشگاه آزاد  یارجامع و بس یجامعه در واحدها یازهایبه ن

در مقابل  آزاد ، راهکاری مناسب برای پاسخگویی دانشگاهیاسالم
خواست و مطالبه همگان از یک دانشگاه کارآمد و اثربخش، ارائه 

 نماید.
 

 پژوهش چارچوب مفهومی
 آموزش عالی و پاسخ به نیازهای جامعه

شود که برای باال هایی اطالق میآموزش عالی به آن نوع از آموزش
های تخصصی و کاربردی جامعه، تأمین بردن سطح دانش و مهارت

نیروی انسانی متخصص، توسعه میراث فرهنگی، خلق افکار تازه و 
شود. محققان ه میایجاد روحیه پژوهش در بین آحاد جامعه، ارائ

 اند و وظایفنیز آموزش عالی را با رویکرد توصیفی تعریف نموده
آن را شامل مواردی چون؛ تولید نیروی انسانی کارآمد، ایجاد یک 
دوره شغلی مبتنی بر پژوهش، مدیریت مؤثر شرایط تدریس و افزایش 

 (. ۶داند )فرصت زندگی می
طور اعم و آموزش به  در واقع، هر کشوری که به آموزش و پرورش

توان به توسعه پایدار می ،طور اخص اهمیتی مضاعف بدهد عالی به
امیدوار بود. کارکردهای متنوع آموزش عالی اعم از  در آن کشور

آموزش، پژوهش و عرضه خدمات خاص باعث شده که دنیا این 
قلب تپنده را هر روز بیشتر از گذشته، در حالت پویایی نگه داشته 

های هنگفتی را در سطح ملی و خصوصی برای پیشبرد این نهو هزی
بخش از آموزش اختصاص دهد. بنابراین، آموزش عالی ازجمله 

ترین و مؤثرترین بازیگران نظام ملی هرکشوری محسوب مهم

شود که تأثیر بسزایی در عملکرد نوآورانه کشور دارد زیرا نقشی می
ختلف فناوری، علمی، اساسی در رشد و توسعه جامعه در ابعاد م

ها فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد و حاصل تمام فعالیت
های نظام آموزشی در آن، متجلی خواهد شد. محصوالت و کوشش

نظام آموزش عالی، عناصر اساسی گردش چرخ اقتصادی، اجتماعی، 
 (.7فرهنگی و سیاسی جامعه خود خواهد بود)

معه بشری نیست، اما به دلیل تاثیر آموزش عالی مفهوم نوینی در جا
ای که بر رشد و توسعه جوامع بشری داشته است، عمیق و همه جانبه

مورد توجه بسیار قرار گرفته است. در ایران دارالفنون نه تنها به 
عنوان اولین موسسه آموزش عالی به سبک نوین، بلکه به عنوان 

دارای  سرآغاز قبول مسئولیت دولت در امر آموزش و پرورش
-نظران بسیاری از دیدگاهای است. متفکران و صاحباهمیت ویژه

ها و مسائل های گوناگون نظام آموزش عالی و همه اجزا و مولفه
ند. در این میان برنامه درسی به عنوان ابزار اساسی آنی را بررسی کرد

های بسیار متوجه بوده است. در کشور ایران، ها و مهارتانتقال دانش
آموزش عالی در طول بیش از هفتاد سال سابقه رسمی خود با فراز و 

-های بسیار روبرو بوده است. اما همواره در این مدت دانشگاهنشیب

-انسانی متخصص و منبع گسترش اندیشه های مراکز تربیت نیروی

 (.8اند )های نو در جامعه بوده
تحوالت نگر، زیرنظامی متأثر از عالی در رویکرد نظامآموزش

های کالن؛ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ملی و نظام
آید. البته نظام آموزش عالی به نوبه خود، المللی به حساب میبین

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را تحت کنترل تمامی نظام
ریزی توسعه آموزش عالی بدون دهد. هرگونه برنامهخود قرار می

ای و ای مذکور، چه در مقیاس محلی، ملی، منطقههمالحظه زمینه
ها و مؤسسات آموزش جهانی کاری لغو و بیهوده است زیرا دانشگاه

های فراتر محیطی عالی، الزم است همیشه در چارچوب نظام
حرکت نموده و در عین حال از شرایط خاص و کنونی خود به سمت 

وامع ت بنیادین جبهبود شرایط زیستی همگانی تالش نمایند. در تحوال
عهده ها و مؤسسات آموزش عالی نقش اساسی به امروزی، دانشگاه

د گردد و با تولیدارند. این نقش از تربیت نیروی متخصص شروع می
 هایای و وسعت بخشیدن به دامنهدانش؛ بنیادی کاربردی و توسعه

یابد. ارائه خدمات تخصصی به جامعه سومین نقشی پژوهش ادامه می
ها و مؤسسات آموزش عالی بر عهده دارند و که دانشگاه است

ها در سده سازی دانش به عنوان نقشی جدید برای دانشگاهتجاری
 (.7بیست و یکم، نقشی غیرقابل انکارناپذیر شده است)

های آموزش عالی  مستقیماً به بررسی مسائل برخی از فعالیت
فقر، حفظ محیط اجتماعی مربوط است. مسائل قانونی، مبارزه با 

سازی درخصوص حقوق بشر، زیست، حفظ و توسعه فرهنگ، آگاه
حقوق زنان، حقوق کودک، حقوق دانشجو، نهادهای فرهنگی و... 

های مختلف به بحث ها باید در تخصصهایی است که دانشگاهزمینه
بگذارند و گاه از تجارب کشورهای دیگر نیز استفاده کنند. 

 طرفیتوانند با صداقت و بیم اجتماعی میها در مباحث مهدانشگاه
نجام توانند اگیری از وقایع )کاری که افراد اجرایی نمیو حتی فاصله

دهند( مشارکت و در فهم آن کمک کنند. دانشجو در دانشگاه فقط 
بخواند؛ او باید بتواند موضوعات درسی را در بطن « درس»نباید 
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 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

اعی و...، قرار دهد تا بتواند ای، اجتمهای علمی، فرهنگی، حرفهزمینه
فکر کردن را تمرین کند. این کارکرد دانشگاه فقط زمانی تحقق 

یابد که امکان بیان آزاد افکار و بیان نظرات متفاوت و حتی می
متضاد وجود داشته باشد. روشن است که این کارکرد اجتماعی 

های آموزش عالی به یک شکل نیست. آموزش عالی در همه بخش
ها و مؤسساتی ها، گروهای نامتجانس از دانشکدهگاه مجموعهدانش

توان این انتظار را های مشابه ندارند. نمیاست که همیشه دیدگاه
داشت که مثالً دانشکده هنر همان نقشی رادر توسعه اجتماعی داشته 
باشد که دانشکده علوم اجتماعی دارد. بنابراین، پذیرش وجود 

ه، امری ضروری در توسعه آن است. کارکردهای متنوع دانشگا
گیرد. مدیریت توسعه واقعی در تنوع افکار و رویکردها شکل می

های مدیریت سنتی از باال به پایین ممکن نیست. چنین تنوعی با شیوه
گرا گامی مهم در این زمینه ریزی دانشگاهی کثرتمدیریت و برنامه

 (.             9است)
د های آکادمیک، بایداشتن استقالل و آزادی بنابراین دانشگاه در عین

المللی، احساس در قبال استفاده خود از منابع عمومی، ملی و بین
های آن را نیز پیوسته مورد مسئولیت و جوابگویی به جامعه، بخش

طورکه دانشگاه از ارج و احترامی در جامعه توجه قرار دهد. همان
طور رود که بهاز آن میبرخوردار است، متقابالً انتظاراتی هم 

وقفه به تناسب خود با جامعه و نیازهای متحول و بازار کار فکر بی
کند و خود را با مسائل محلی و محیط زیست موزون و متوازن 

های خود را کارآمد و معطوف به حل مسائل جامعه سازد؛ آموزش
هایی طراح، خالق و کارآفرین و آموختگانش را انسانکند؛ دانش

های کار و زندگی و های عملی برای ورود به میدانای مهارتدار
های بنیادی و کاربردی خود خلق آموزش تربیت کند؛ میان پژوهش

های دیگر های بخشتعادل برقرار کند؛ پاسخگوی نیازها و اولویت
های باشد و درامحای فقر، بیسوادی، گرسنگی، بیماری، در رفع زمینه

مک به صلح و حقوق بشر و در حفظ مدارا، خشونت و در ک عدم
 (.10محیط زیست مشارکتی جدی و نقشی مؤثر ایفا کند )

 ضرورت تجاری سازی دانش در اموزش عالی -2-2
ها باید به فراگرد انتقال دهد که دانشگاهنتایج بدست آمده نشان می

های آن، مانند فناوری از دیدگاه راهبری نگریسته و برخی ضرورت
های نهادی یت نیروی انسانی، تدوین اهداف و اولویتتغییر در مدیر

گیری در مورد منابع تخصیص یافته به برای انتقال فناوری  و تصمیم
این فراگرد را برای تحقیق و ارتقای اثربخشی آن، مد نظر قرار دهند 

(11.) 
توان به های دانشگاهی را میسازی نتایج تحقیقهای تجاریضرورت

 اختاری و سیاسی تقسیم کرد. سه گونه فرهنگی، س
فرهنگ هر سازمان یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد آن است؛ از 

سازی محصوالت دانشگاهی، باید فرهنگ این رو برای توسعه تجاری
ای همتناسب با این رویکرد را در دانشگاه ایجاد و تقویت کرد. تحقیق

زیر ساختی و های انجام شده در این زمینه، بر ضرورت ایجاد اصالح
های نهادی برای ایجاد و ارتقای فرهنگ حمایتی و نوآوری

 (.12کارآفرینانه در نهاد دانشگاه تاکید دارد )
ها، منجر به توسعه وجود ساختارهای سازمانی گوناگون در دانشگاه

شود؛ ها میهای تجاری در آنهای متنوع نسبت به فعالیتگرایش

ای، با مرزهای سنتی سازمانی آن حرفهبرای مثال ساختار بروکراسی 
شود.  های تجاری دانشگاه ها میامکان دارد منجر به کاهش گرایش

هایی که به سمت کارافرینانه شدن پیش میروند، به منظور دانشگاه
پذیری خود، مجبور به تجدیدنظر افزایش کارایی، اثربخشی و رقابت

با ایجاد پیوندهای در شکل و اندازه های ساختارهای خود هستند. 
نزدیک بین نوآوری و تحقیق، مرزهای سنتی دانشگاه و صنعت در 
حال کم رنگ شدن بوده و افزایش توجه و تاکید بر ضرروت انتقال 
دانش وفناوری میان دانشگاه و صنعت، منجر به ایجاد و به کارگیری 

(. این 13سازوکارهای گوناگون معطوف به انتقال شده است )
شامل توسعه دفاتر ارتباط با صنعت یا دفاتر انتقال سازوکارها 

های زایشی دانشگاهی و مبادله پرمخاطره  مشترک، فناوری، شرکت
های علم و فناوری و مراکز رشد کسب وکار برای ارائه پارک

 های اقتصادیهای تازه تاسیس یا فعالیتخدمات حمایتی به شرکت
نند، کدار ایفای نقش میامها به مثابه سهمشترکی که در آن دانشگاه

(. در عمل، ایجاد دفاتر انتقال فناوری در بسیاری از 14شوند )می
ها، منجر به افزایش ارتباط میان صنعت و دانشگاه شده دانشگاه

های دانشگاهی به سازی تحقیقهای تجاریاست.  برخی از سیاست
 به صورت باال به پایین از سوی دولت و عامالن آن و برخی دیگر

های داخل دانشگاه، صورت پایین به باال از سوی افراد و موجودیت
های اقتصادی در سال شوند. سازمان توسعه و همکاریاعمال می

هایی در گزارش داد بسیاری از کشورها در حال انجام اصالح 2000
ر تها )با حرکت به سمت استقالل بیشتر، بودجه ریزی رقابتیدانشگاه

ومی( های عمسازی نتایج تحقیقیکرد و افزایش تجارو مبتنی بر عمل
سازی دانش و های دانشگاه از تجاریهستند. ضمن اینکه حمایت

 1980انتقال فناوری به حد قابل توجهی افزایش یافته است. در سال 
کنگره امریکا تالش کرد تا موانع بالقوه انتقال فناوری از دانشگاه به 

دال از  –ی و تدوین به نام قانون بایه گذارصنعت را از راه قانون
هایی که با دال مالکیت تحقیق -میان بردارد. بر اساس قانون بایه

شدند، به سازمان پژوهشگر تعلق یافته و این بودجه عمومی انجام می
هایی به ای شدید برای جست و جوی راهها انگیزهامر در دانشگاه

فکری ایجاد کرد. اثرگذاری این برداری تجاری از دارایی منظور بهره
های انجام شده درباره قانون به حدی بود که تقریبا در همه تحقیق

سازی دانش به آن شاره شده و از آن کارافرینی دانشگاهی و تجاری
ترین عامل اثرگذاری بر توسعه کارافرینی دانشگاهی به مثابه عمده

یزه اقتصادی برای در آمریکا یاد شده است. این قانون با ایجاد انگ
های گوناگون برای پیدا دهد که راهها اجازه میها، به آنهدانشگا

کردن بهترین راه توسعه اقتصادی تجربه کنند. در این قانون هیچ 
اجبار و حتی پیشنهادی در مورد چگونگی واکنش مناسب به 

های تجاری ارائه نشده است. در حالی که در بیشتر فرصت
 هاییحادیه اروپا، دولت به طور مستقیم سیاستکشورهای عضو ات

ها و های فکری، به دانشگاهرا برای ارتقاء و انتقال آسان دارائی
(.  البته در همین اواخر 15کنند )های پژوهشی دیکته میموسسه

برخی کشورهای اروپایی مانند دانمارک، آلمان، اتریش و نروژ نیز 
حق مالکیت فکری را به  قوانین مالکیت فکری خود را اصالح و

اند. با توجه به نقش عمده کارافرینی مبتنی با دانشگاه واگذار کرده
د بر توانند با تاکیدانش در فراگرد رشد اقتصادی، سیاست گذاران می
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 233... در عالی آموزش راهبردهای پیرامون آمیخته تحقیق        

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 1, Spring 2021 

-های کارافرینی، تبدیل دانش جدید به محصوالت و فنارویسیاست

 (. 1۶های قابل کاربرد و مبادله را تشویق کنند )
های کالن کشورها در قبال مدیریت دانش ه بر قوانین و سیاستعالو

ها ها و نهادهای پژوهشی، سیاستو فناوری تولید شده در دانشگاه
شوند که امکان ها نیز تدوین میوقوانینی در سطح نهادها و دانشگاه

های گوناگون دارد منجر به کسب نتایج گوناگون توسط موسسه
های دانشگاهیان به وند. سیاستمستقر در درون یک کشور ش

های تجاری و کسب و کار، نحوه دریافت هزینه درگیری در فعالیت

های در قبال انتقال فناوری، ارائه امکانات، تجهیزات و کمک
ها از جمله مواردی هستند برداری تجاری و فناوریگوناگون با بهره

شوند ها میکه منجر به افزایش تفاوت در سطح عملکرد دانشگاه
(15.) 

 
 پیشینه پژوهش

مبانی نظری پژوهش به مرور ادبیات پژوهش درباره روند، 
 پاسخگویی آموزش عالی و تجاری سازی دانش اختصاص می یابد.

 
 . مروری بر پژوهشهای داخلی و خارجی گذشته1جدول 

 نتیجه نام محقق
 عنوان  

 
 

ملکی و 
همکاران 

(17) 

قالب  در  یاثربخش دانشگاه آزاد اسالم ییپاسخگو یالگو طبق نتایج این پژوهش 
 گراییعلم ،ی)منابع انسانیشامل عوامل علّ نیاشتراوس و کورب الگوی گانهابعاد شش

 یدانشگاه، توسعه بر مبنا تیفیک یابیدر دانشگاه، ارز زهیانگ جادیدر دانشگاه، ا
ازار ب ان،یبه دانشجو یی)پاسخگو یاصل ه(، مقولیریادگیروند آموزش و  ،یازسنجین

و  یجهان ،یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسی)س اینهیکار و جامعه(، عوامل زم
 دانشگاه، ساختار) گر(، عوامل مداخله یکالن آموزش عال هایو برنامه هااستیس

(، راهبردها )جلب مشارکت، یو پژوهش آموزشی امکانات و تقاضا و عرضه تناسب
 امدهایمنابع( و پ صیو تخص نیو تأم مرزیدانشگاه با جامعه، تعامالت برون  املتع

دانشگاه،  یفیک یارتقا ان،یدانشجو یو فرهنگ یاجتماع یارتقا ،یی)مهارت افزا
 .باشدیم (ینیکارآفر یکاهش فرار نخبگان و ارتقا ،یرونیب نفعانیذ تیرضا یارتقا

 ییپاسخگو یالگو یطراح
 یاثربخش دانشگاه آزاد اسالم

 یفیک کردیبا استفاده از رو
 بنیاد داده هینظر

ت داخلی
تحقیقا

 

شفیعیون و 
همکاران 

(18) 

مایه توسعه سرهای: دهگانه شیش سیگما مولفه هایبین مولفه که ازنتایج نشان داد  
کننده، اطالعات، طراحی خدمات، ، تامینتعامل با جامعه و صنعت، انسانی

 گوییفرهنگ پاسخداری با ترویج رابطه معنی ،ایدهبسترسازی برای تولید و توسعه 

های ساختار، رویه ستان دارند و مولفههای استان لردر تحول سازمانی در دانشگاه
در تحول  فرهنگ پاسخگوییداری با ترویج ها رابطه معنیبهبود و تمرکز بر سنجه

 سازمانی ندارند.

ترویج فرهنگ پاسخگویی در 
تحول بخشی مراکز آموزش 

 عالی

میالنی 
(19  )   

نشان داد که سیستم آموزش عالی از نظر استقالل و پاسخگویی در وضعیت نتایج 
ای هباشد. همچنین نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین مؤلفهمطلوبی نمی

استقالل دانشگاه و پاسخگویی رابطه وجود دارد و نتایج رگرسیون چندگانه نشان 
توانند تا حد مشخصی پاسخگویی را پیش های استقالل دانشگاهی میداد که مؤلفه

 .بینی کنند

سنجی استقالل دانشگاه نامکا
و نقش آن در پاسخگویی 

 یسیستم آموزش عال

ویسی و 
همکاران 

(20) 

که موسسات آموزش عالی باید در محیط بازار در جهت رفع ابهامات  نتایج نشان داد
و جوابگویی به نیازهای بازار کسب و کار به مدیریت دانش بپردازند و در این 
فرایند با توجه به تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی خود به برنامه ریزی 

قدام کسب و کار ا استراتژیک برای پیش بینی و تاثیر گذاری بر روند های بازار
 .نمایند

تغییر و تحول در آموزش عالی 
برای پاسخگویی به نیازهای 

 بازار کسب و کار

 و یچکیتوران
همکاران 

(21  ) 

به باال )کامل( دانشگاه است که بر اساس  یینتوسعه پا یندنشان داد فرآ یجنتا
 یعمل هاییتمحدود ی،شده است. مطالعه مورد یجادمسئوالنه ا یو نوآور یقاتتحق
 یندرک کامل ا یقو از طر دهدیم یشرا نما ینتحول آفر یادگیری ینظر یندفرآ

خود  یعتدر ارتباط با ذات و طب یدیجد هایینشو ب اهکارهار ها،یتمحدود
 .دهدیارائه م یند،فرآ

پاسخگو از  یآموزش عال
 آفرین اعمال تحول یقطر

ت خارجی
تحقیقا
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ویدکایند و 
موترکو  

(22) 

نتایج نشان داد در حالی که دانشگاه از طریق کاریابی برای دانشجویان خود و تأمین 
مالی برای مدرسان در صنعت سود برده است، ولی پیوندهای مشارکت به دلیل 

های  درسی به طور محدود بر یک صنعت متمرکز هستند و بیان و اینکه  برنامه
 کند،رغ التحصیالن محدود میها را بین صنایع مختلف توسط فاقابلیت مهارت

  درحال ضعیف شدن است. 

پاسخگویی آموزش عالی از 
 طریق مشارکت با صنعت

 (23آالچ )

سازی کامال متفاوت دانشجویان های متفاوتی از مفهومنتایج نشان داد که دیدگاه
( همکاری سازنده با موسسه. 2( یک مشتری ساده خدمات آموزشی 1آید بدست می

های های مختلف پیامدها در پاسخگویی نهادی، این دیدگاهبه تاثیر بالقوه آنبا توجه 
های آموزشی دارند، بویژه در رابطه با استفاده از قابل توجهی برای سیستم

 ها.استانداردهای عملکرد خارجی به دانشگاه

گیری عملکرد و اندازه
 پاسخگویی در آموزش عالی

و  گیلپین
همکاران 

(24) 

باط ، ارت یخصوص هایدانشگاهنام و کسب مدرک در بخش نشان داد که ثبتنتایج، 
های مربوطه دارد، در حالی که مؤسسات عمومی مستقیمی با رشد بازار کار در شغل
ناپذیر هستند. تجزیه و تحلیل ناهمگون، نشان نسبت به این امر، بسیار واکنش

های مختلف دانشجویان که بر اساس جنسیت و دهد که این روابط، در گروهمی
دهند د. عالوه بر این، نتایج همچنین نشان میاند، مشابه هستنبندی شدهقومیت طبقه

که دانشجویان در حال تحصیل در مؤسسات عمومی، نسبت به تغییرات در بازارهای 
 ذیر هستند. ناپکار )که مرتبط با نیاز به مدرک فوق دیپلم یا لیسانس هستند( واکنش

های خصوصی سهم دانشگاه
در آموزش عالی و پیش بینی 

ازار رات بپاسخگویی  به تغیی
 کار

 

 
 مواد و روش ها

های کاربردی است زیرا پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش
نظام آموزش عالی ) واحدهای جامع و بزرگ دانشگاه آزاد اسالمی( 

های پژوهش برای بهبود پاسخگویی به توانند با استفاده از یافتهمی
های ریزیسازی دانش برنامهامروز با رویکرد تجارینیازهای جامعه 

ها نظر نحوه گردآوری داده ازتری را طراحی و اجرا نمایند. مناسب
 تفادهاکتشافی اس مبتنی بر رویکرد  (کمی و کیفی)از روش آمیخته 

آموزش  ییپاسخگو»در این پژوهش برای طراحی مدل   .شده است
در  دانش یساز یتجار یکردجامعه امروز با رو یازهایبه ن یعال

ابتدا از رویکرد « واحدهای جامع و بزرگ دانشگاه آزاد اسالمی
اده ی داده بنیاد استفویژه روش سیستماتیک نظریهکیفی و به طور 

ت و تر اسشده است. رویکرد سیستماتیک رویکردی ساختار یافته
عالی  خگویی آموزشفرایند پاس ازجملهی فرایندها برای مطالعه

 تر است. بنابراین دلیل استفاده از رویکرد سیستماتیکروشی مناسب

ی اقابلیت آن برای ارایه مجموعه بودن و در این پژوهش ساختاریافته
ها است. از آن جایی که ها بر اساس روابط درونی مقولهاز گزاره

که  دلیلاین رویکرد شفاف، عینی و قابل فهم است و همچنین به این 
در مرحله دوم پژوهش مدل طراحی شده مورد آزمون کمی قرار 

  یلپاسخگو بودن آموزش عا یراهبردهاگیرد، بنابراین برای تبیین می
از سوی  دانش سازییجامعه امروز با استفاده از تجار یازهایبه ن

 گر مناسب تشخیص داده شد. پژوهش
پاسخگو  یدهاراهبر در بخش کیفی این پژوهش برای درک بهتر

 یجامعه امروز با استفاده از تجار یازهایبه ن  یبودن آموزش عال
در واحدهای جامع و بزرگ دانشگاه آزاد اسالمی، از  دانش سازی

بین رویکردهای کیفی پژوهش، از رویکرد نظریه داده بنیاد و روش 
 سیستماتیک استراوس و کربین استفاده شده است. 

شامل اعضای هیات علمی  و مدیران  میدان پژوهش در بخش کیفی
های آزاد اسالمی هستند. در بخش کیفی اجرایی واحدهای دانشگاه

این پژوهش که با روش نظریه داده بنیاد انجام شده است، گردآوری 
 گیری هدفمند و  از طریق انجام مصاحبهها به روش نمونهداده

 صورت پذیرفته است. 
فی پژوهش و تحلیل و کدگذاری های بخش کیپس از گردآوری داده

 یراهبردهانتیجه در قالب مدل آمیخته پیرامون   هاآنزمان هم 
سازی دانش به منظور پاسخگویی به نیازهای آموزش عالی در تجاری

 سازیبر اساس الگوی پارادایمی استراوس و کربین، مفهوم  جامعه
 تا رابطه ای تدوین شدشد. در ادامه بر اساس مدل مربوطه پرسشنامه

های کمّی مورد بررسی قرار بین متغیرهای مدل با استفاده از داده
ترین مدل برای پاسخگویی آموزش عالی شناسایی شود. گیرد و مناسب

تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت و  ابتدا روایی و پایایی پرسشنامه
پس از حصول اطمینان از اعتبار پرسشنامه، نسبت به ارزیابی مدل 

های برازش آن مورد محاسبه قرار نهادی اقدام شد و شاخصپیش
 گرفت.

جامعه آماری در بخش کمّی این پژوهش شامل کلیه اعضای هیات 
( نفر 10752)تا از واحدهای جامع و بزرگ دانشگاه آزاد   4۶علمی 

 باشد. می
گیری جامعه برای تعیین حجم نمونه در بخش کمّی، از فرمول نمونه

 184ده شده است. بر اساس فرمول جامعه نامحدود نامحدود استفا
پرسشنامه  200حجم نمونه تعیین گردید. بنابراین  عنوان بهنفر، 

ها توزیع گردید، که  با توجه به نقص در تکمیل برخی از پرسشنامه
عدد آن که کامل بود، مبنای تحلیل قرار  178و یا عدم پاسخگویی، 

 د(. درص 89گرفت)نرخ بازگشت پرسشنامه 
 تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول جامعه نامحدود:

n =
z2s2

d2
=

3.84×0.120

0.0025
= فرمول تعیین حجم 184

 نمونه                                                              
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 . اطالعات مربوط به محاسبه حجم نمونه2جدول

n 184 حجم نمونه 
z 9۶/1 سطح اطمینان قابل قبول 
d 05/0 دقت احتمالی مطلوب یا فاصله اطمینان 
s 35/0 انحراف معیار 

 
از آنجایی که تعداد جامعه آماری تحقیق نامحدود در نظر گرفته 
شده است، حجم نمونه آماری با توجه به فرمول حجم جامعه 

ی گیرنامحدود محاسبه شده است. این افراد با استفاده از روش نمونه
 ها توزیع گردید.پرسشنامهدر دسترس انتخاب، و 

ای گویه 52 های بخش کمّی پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامهداده
محقق ساخت گردآوری شد. این پرسشنامه حاصل بخش کیفی 

ی پژوهش بود و با هدف حصول اطمینان از روایی محتوای سنجه
پرسشنامه، زیر نظر اساتید راهنما و مشاور و پس از دریافت نظرات 
مشورتی با برخی از اساتید مدیریت تدوین شد. در این پژوهش به 
منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. 
به این منظور، پرسشنامه به صورت تصادفی در اختیار نمونه مقدماتی 

نفره از اعضای هیات علمی قرار گرفت. ضرایب آلفای کرونباخ  40
طور که در محاسبه شده ، همان SPSSافزار رمبا استفاده از ن

نشان داده شده است گویای پایایی مناسب سنجه و ابعاد آن  3جدول 
ای جهت سنجش ابعاد مختلف مدل پژوهش گویه 52بود.  پرسشنامه 

صورت طیف  های پرسشنامه بهکه گویه مورد استفاده قرار گرفت
معادل  5مخالفم و عدد معادل با کامال  1لیکرت بود که در آن عدد 

با کامال موافقم در نظر گرفته شد و نسخه نهایی جهت اجرا بر روی 
 ی هدف آماده شد.جامعه

 

 . پایایی پرسشنامه و ابعاد آن3جدول 
 متغیر ضریب

 شرایط علّی 84/0

 پدیده محوری 79/0
 ایشرایط زمینه 80/0
 گرشرایط مداخله 7۶/0
 راهبردها 8۶/0
 پیامدها 88/0
 کل پرسشنامه 91/0

 
پرسشنامه دیگر نیز 1۶0پس از احراز روایی محتوا و پایایی سنجه، 

گیری در دسترس، در اختیار اعضای هیات علمی   به روش نمونه
 178واحدهای جامع و بزرگ دانشگاه آزاد قرار گرفت. در نهایت 

 هاپرسشنامه تکمیل شده جمع آوری و جهت تجزیه و تحلیل داده
ابتدا  -1شد:  پرسشنامه به دو طریق اجرادر اختیار قرار گرفت.  این 

ک شد و لین طراحی  در پرس الین( پرسشنامه الکترونیکی ) لینک
الکترونیک و یا در وات ساپ و تلگرام پرسشنامه از طریق  پست

برای اعضای هیات علمی واحدهای جامع و بزرگ دانشگاه آزاد 

مراجعه حضوری نزد هماهنگی قبلی و با   ارسال گردید و یا اسالمی
تمامی  . ها اقدام گردیدهت توزیع پرسشنامهاعضای هیات علمی، ج

 به. سپس آوری شدجمع ها توسط خود پژوهشگر اجرا وپرسشنامه
شده در بخش کمّی پس از یگردآورهای و تحلیل دادهیه تجز منظور

-بانک اطالعاتی در نرمها و تشکیل آوری، بازبینی، ورود دادهجمع

از دو روش توصیفی  AMOS23و  SPSS23افزارهای آماری 
 و استنباطی استفاده شده است. 

 
 ها یافته

فی گیری از روش کیبا رویکرد آمیخته اکتشافی و بهره پژوهش این 
 مبتنی بر مدل معادالت ساختاریکمی  نظریه داده بنیاد و نیز روش

آموزش  یراهبردها یرامونپ یختهآماست، که به ارایه یک مدل 
 سازی دانش به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعهعالی در تجاری

ی پرداخته بزرگ دانشگاه آزاد اسالم اریجامع و بس یدر واحدها
شد. برای تدوین مدل ابتدا مطالعات نظری و بررسی منابع مختلف 

  و عالی آموزش پاسخگویی مؤثر عوامل و مرتبط با موضوع، ابعاد
مند دانش شناسایی و احصاء شد و  در ادامه از طرح نظام سازیتجاری

 ( استفاده شد.1998نظریه داده بنیاد اشتراس و کوربین) 
های پارادایمی کدگذاری محوری در یافتهبه منظور استخراج، 

دل گیری مخصوص دستیابی و اکتشاف مقوله اصلی که محور شکل
است، گردآوری  ر عناصر در ارتباط با آنپارادایمی و ساماندهی سای

نفر از مطلعین  11با   مصاحبه نیمه ساختاریافتهها از طریق داده
کلیلدی انجام شد.  پژوهشگر برای این که موضوع پژوهش را در 

 13واحدهای جامع و بزرگ دانشگاه آزاد مورد رصد قرار دهد، 
یات علمی سوال، را  در  مصاحبه  خویش با تعدادی از اعضای ه

تر از دانشگاه آزاد  و همچنین بر دانشگاه به دلیل شناخت وسیع
حسب صدق نمودن موضوع و هدف پژوهش یعنی پاسخگویی 

سازی دانش آموزش عالی به نیازهای جامعه امروز با رویکرد تجاری
ها مفاهیم و گزاره کم کمدر فرآیند گردآوری اطالعات آغاز نمود. 

ی و جمع بند هفتمدند تا اینکه از مصاحبه در این خصوص انباشته ش
به مقوله اصلی پاسخگویی متوازن به نیازهای ، هابررسی گزاره

، جامعه، "ذینفعان )دانشجویان و اعضای هیأت علمی جامعه علمی
رهنمون شد بعد از آن نیز سعی شد تا سواالت ( بازار کار و دولت 

 نهم، در مصاحبه بعدی در حول و حوش آن تنظیم و ادامه یابد که 
بود ولی جهت اطمینان از  هها تا حدودی محرز شداشباع نظری داده

ها تا های مفهومی مدل، مصاحبهاین موضوع و پر کردن حفره
ها در قالب در نهایت مقوله هم تداوم یافت. یازدهممصاحبه 

شرایط  گانه مدل پارادایمی بصورت  ۶مقوله اصلی در دل ابعاد 28
؛ (، پدیده اصلی )پاسخگویی متوازن به نیازهای ذینفعان(مقوله3على )

 ؛(مقوله 3) گرمداخله (؛ شرایط مقوله 4ای )های زمینهویژگی
ها (، شناسایی و روابط بین آنمقوله ۶) ها(؛ پیامدمقوله 11راهبرد )

 ارایه گردید. 1شکل در قالب مدل پارادایمی ترسیم و جزئیات آن در 
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 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 

 
 . مدل پژوهش در سه مرحله کد گذاری1شکل 

 
های بخش کیفی پژوهش و تحلیل و کدگذاری پس از گردآوری داده

نتیجه در قالب مدل پاسخگویی آموزش عالی به  هاآنزمان هم 
ازی دانش بر اساس الگوی نیازهای جامعه امروز با رویکرد تجاری س

سازی شد. سپس بر اساس مدل پارادایمی استراوس و کربین، مفهوم
گویه  4ای که برای شرایط علی گویه 52ای  مربوطه پرسشنامه

(، 8تا  5های گویه ) گویه 4(،  برای پدیده محوری 4تا  1های )گویه
یط (، برای شرا14تا  9های گویه )گویه ۶ای برای شرایط زمینه

گویه  21(، برای راهبردها20تا  15های گویه )گویه ۶گر مداخله
( 52تا  42های گویه )گویه11( و برای پیامدها 41تا  21های )گویه

های بدست آمده از ای از مولفهبرمبنای طیف لیکرت پنج درجه
ها مستقیماً از مفاهیم باز مصاحبه ها تدوین شد. اکثر گویهمصاحبه

می ها با کخراج گردیدند. بعد از آزمون مقدماتی، گویهپیاده شده است
اصالح  زیر نظر اساتید راهنما و مشاور برای پرسشنامه نهایی تعیین 

 در پرس الین( پرسشنامه الکترونیکی ) شدند و در ادامه  لینک
 شد.  طراحی 

جامعه آماری در بخش کمی  پژوهش را کلیه اعضای هیات علمی 
دهند. جامع و بزرگ دانشگاه آزاد  تشکیل میتا از واحدهای  4۶

گیری جامعه برای تعیین حجم نمونه در این بخش، از فرمول نمونه
 بهنفر،  184نامحدود استفاده شد. بر اساس فرمول جامعه نامحدود 

 گیری در دسترسحجم نمونه تعیین گردید، که به روش نمونه عنوان
رسال لینک پرسشنامه به ها به دو روش اها در بین آنپرسشنامه

مراجعه حضوری و یا   )پست الکترونیک، در وات ساپ و تلگرام(
  . توزیع گردیداعضای هیات علمی، نزد 

های شرایط علی، پدیده و این که آیا مقولهبرازش مدل سپس برای 
گر، راهبردها و پیامدها ای، شرایط مداخلهمحوری، شرایط زمینه

از تحلیل عامل تایید مرتبه دوم استفاده سازنده مدل هستند یا نه  
جزئیات آن شد. که تحلیل عامل مرتبه دوم یک بار دیگر آزمون و 

 ارایه گردید. 2و شکل  4جدول  در 
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 کل مدل. شاخص های برازش تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم 4جدول 

 نام شاخص میزان کفایت برازش

77۶/151 
۶8 

 ناداری آنعآماره خی دو  و م

 خی دو به درجه آزادی 232/2

 ریبیقذورات تجریشه خطای میانگین م 075/0

 شاخص نرم شده برازش 954/0

 یقشاخص برازش تطبی 9۶0/0

 شاخص نیکویی برازش 957/0

 یهعاملی مرتبه دوم نشان دهند تحلیلزارش شده در گهای شاخص
های مقولهی که عناست. بدین م لها با مددادهب برازش کامال مطلو

گر، ای، شرایط مداخلهموجبات علی، پدیده محوری، شرایط زمینه

زیر بارهای عاملی  هستند. در شکل راهبردها و پیامدها، سازنده مدل
 وله  ارائه شده است. قهر م

 
 کل مدلدر تحلیل عامل مرتبه دوم مقوله بارهای عاملی هر . 3شکل 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 17

http://islamiclifej.com/article-1-1195-fa.html


  و همکاران                 ساز شکری میثم  238

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

های هدفمند کردن نشان داد بارهای عاملی برای گویه 3نتایج شکل 
اجتماعی، -مراکز آموزشی، قابلیت حرفه ای مدیران، عوامل سیاسی

گرا بودن، ایجاد ساختاری برای منعطف، تامین مالی، کیفیتساختار 

همکاری، تبدیل شدن به نهاد سیاست گذاری و خودکفا شدن به دلیل 
حذف شد و تحلیل عامل مرتبه دوم  7/0داشتن بار عاملی کمتر از 

 یک بار دیگر آزمون شد. که نتایج در ادامه آمده است.

 
 اصالح شده کل مدلدر تحلیل عامل مرتبه دوم مقوله بارهای عاملی هر  .4شکل 

 
های هدفمند کردن مراکز نشان داد که با حذف گویه 4نتایج شکل 

اجتماعی، ساختار -ای مدیران، عوامل سیاسیآموزشی، قابلیت حرفه
ایجاد ساختاری برای گرا بودن، منعطف، تامین مالی، کیفیت

گذاری و خودکفا شدن همکاری، تبدیل شدن به نهاد سیاست
با بار  7است. گویه  7/0ها باقیمانده باالتر از بارعاملی همه گویه

دارای باالترین بار عاملی و گویه توسعه سرمایه انسانی  90/0عاملی 
 پایین ترین بارعاملی را به خود اختصاص داده است.  7/0با 

 ی آماری مدل ارائه شدهبررس

جهت پاسخ   Amos23افزار از تحلیل معادالت ساختاری و نرم
 یرامونپ یختهآمآیا طراحی مدل »به دومین پرسش اصلی پژوهش 

سازی دانش به منظور پاسخگویی آموزش عالی در تجاری یراهبردها
بزرگ دانشگاه آزاد  اریجامع و بس یدر واحدها به نیازهای جامعه

، استفاده شد. بر مبنای مدل «از اعتبار کافی برخوردار است؟ی اسالم
های کیفی عوامل حاصل از تحلیل پارادایمی مستخرج از تحلیل داده

عاملی مرتبه دوم روابط مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرها مشخص 
ی کیفی شد. با توجه به مدل مفهومی به دست آمده از مرحله

به عنوان متغیرهای مشاهده شده  های مدلپژوهش، هر یک از سازه
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ضرایب همبستگی بین  5اند. در جدول در مدل فرضی پژوهش آمده
 این عوامل کلی آمده است.

 

 همبستگی بین عوامل برونزا و درونزا  بضرای .5جدون 

 1 2 3 4 5 ۶ 
1 1      
2 **852/0  1     
3 **731/0  **737/0  1    
4 **۶۶5/0  **۶۶5/0  **75۶/0  1   
5 **739/0  **751/0  **848/0  **732/0  1  
۶ **741/0  **7۶0/0  **783/0  **۶82/0  **873/0  1 

 -4ویژگی های زمینه ای  -3 محوری پدیده  -2موجبات علی  -1
 پیامد ها -۶ هبرد ها ار -5 ط مداخله گرشرای

مدل فرضی با استفاده از تحلیل مسیر آزمون شد. برآوردها، اثرات  
منعکس  5مستقیم و غیرمستقیم هر یک از عوامل بر هم در شکل 

ریشه خطای میانگین  شاخصشده اند. بر اساس مدل فرضی 
(، NFI(، شاخص نرم شده برازش )RMSEAمجذورات تقریبی )

( و GFIش )( و شاخص نیکویی برازCFIشاخص برازش تطبیقی )
سطح معنی داری برآوردها، بیانگر آن است که مدل با داده ها برازش 

 مطلوبی دارد. 
 

 
 

 
 لاستاندارد مد  بضرای . 5شکل 

  

روابط بین متعیرهای پژوهش نشان داده شده است  5در شکل      
آن است که ضریب تاثیر بین شرایط علی با شرایط  نتایج حاکی از

ای، پدیده محوری و شرایط مداخله گر به ترتیب برابر با زمینه
ای، پدیده است. ضریب تاثیر شرایط زمینه ۶۶/0، 85/0، 73/0

، 53/0محوری و شرایط مداخله گر با راهبردها به ترتیب برابر با 
 95/0ردها بر پیامدها است هم چنین ضریب تاثیر راهب 15/0، 29/0

 بوده است. 
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 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 های برازش مدل معادالت ساختاری اصالح شده پژوهش. شاخص۶جدول 

 معیار نام شاخص
میزان کفایت 

 برازش

 مقادیر غیرمعنادار آماره خی دو و معناداری آن
 خی دو

001/0 
904/12 

 150/2 و کمتر 3و  2نسبت بین  خی دو به درجه آزادی
 05۶/0 <01/0 ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی

 970/0 >090/0 شاخص نرم شده برازش
 97۶/0 >090/0 شاخص برازش تطبیقی
 947/0 >090/0 شاخص نیکویی برازش

ها در حد بسیار نتایج جدول باال حاکی از آن است تمامی شاخص
ها برازش خوبی دارد و بیانگر اند. مدل با دادهگزارش شدهمطلوب 

 این است که رابطه خطی بین متغیرها وجود دارد.
 

 
 اصالح شده . مدل۶شکل 
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 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 های بتا و تاثیرات مستقیم میان متغیرهای اصلی. مقادیر وزن7جدول 

 tآماره 
بتا استاندارد 

 شده
 متغیر مالک

متغیر پیش 
 بین

پدیده  852/0 ۶21/21
 محوری

 شرایط علی

 دهیپد راهبردها 291/0 278/۶
 یمحور

 نهیزم طیشرا راهبردها 535/0 131/9
 یا

 طیشرا راهبردها 147/0 ۶57/2
 مداخله گر

 راهبردها پیامدها 947/0 731/21
 

عوامل با استفاده از تحلیل  اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از
در باب   7ساختاری  در جدول مسیر آزمون شد، نتایج معادالت

 مسیر داد  ضریبنشان رابطه بین شرایط علی و پدیده محوری 
 بدست (بحرانی نسبت)تی مقدار و 852/0 با برابر( استاندارد ضریب)

 در مقدار این که. باشدمی ۶21/21 >1.9۶ ضریب این برای آمده
 گفت توانمی %99 اطمینان با نتیجه در باشدمعنادار می 0.01 سطح

 مثبت و معنادرای وجود  ارتباط یمحور دهیو پد یعل طیشرا بین
ساختاری  برای سوال دوم و در باب رابطه بین نتایج معادالت . دارد

 (استاندارد ضریب) مسیر داد  ضریبنشان پدیده محوری و راهبردها 
 این برای آمده بدست (بحرانی نسبت)تی مقدار و 291/0 با برابر

معنادار  0.01 سطح در مقدار این که. باشدمی 278/۶ >1.9۶ ضریب
ی و محور دهیپد بین گفت توانمی %99 اطمینان با نتیجه در باشدمی

-نتایج معادالت . دارد مثبت و معنادرای وجود  ارتباط راهبردها

 ای  ورابطه بین شرایط زمینهساختاری برای سوال  سوم و در باب 
 535/0 با برابر( استاندارد ضریب) مسیر داد  ضریبنشان راهبردها 

 >1.9۶ ضریب این برای آمده بدست (بحرانی نسبت)تی مقدار و
 در باشدمعنادار می 0.01 سطح در مقدار این که. باشدمی 131/9

 راهبردها ای  وشرایط زمینه بین گفت توانمی %99 اطمینان با نتیجه
-چنین نتایج معادالتهم . دارد مثبت و معنادرای وجود  ارتباط

ساختاری  برای سوال چهارم و در باب رابطه بین شرایط مداخله گر 
 147/0 با برابر( استاندارد ضریب) مسیر داد ضریبنشان و راهبردها 

 >1.9۶ ضریب این برای آمده بدست (بحرانی نسبت)تی مقدار و
 در باشدمعنادار می 0.01 سطح در مقدار این که. باشدمی ۶57/2

شرایط مداخله گر و  بین گفت توانمی %99 اطمینان با نتیجه
در نهایت اینکه  . دارد مثبت و معنادرای وجود  ارتباط راهبردها

ساختاری  برای سوال چهارم و در باب رابطه بین نتایج معادالت

 ربراب( استاندارد ضریب) مسیر داد ضریبنشان راهبردها و پیامدها 
 ضریب این برای آمده بدست (بحرانی نسبت)تی مقدار و 947/0 با

-معنادار می 0.01 سطح در مقدار این که. باشدمی 731/21 >1.9۶

و پیامدها   راهبردها بین گفت توانمی %99 اطمینان با نتیجه در باشد
 . دارد مثبت و معنادرای وجود  ارتباط

 
 

های بتا و تاثیرات غیرمستقیم میان متغیرهای مقادیر وزن.  8جدول 
 اصلی

سطح معنی 
 داری

بتا استاندارد 
 شده

متغیر 
 مالک

 متغیر پیش بین

 شرایط علی راهبردها 248/0 047/0

 
           

های بتا و تاثیرات غیرمستقیم میان متغیرهای . مقادیر وزن9جدول 
 اصلی

سطح معنی 
 داری

بتا استاندارد 
 شده

متغیر 
 مالک

 متغیر پیش بین

 پدیده محوری پیامدها 275/0 045/0

 پیامدها 50۶/0 045/0
شرایط زمینه 

 ای

 پیامدها 139/0 04۶/0
شرایط مداخله 

 گر

 شرایط علی پیامدها 235/0 047/0

 
به آزمون معناداری دو  Bootstrapسپس با استفاده از عملیات 

رابطه مستقیم و  غیرمستقیم در ارتباط با سواالت پژوهش  پرداخته 
 ضریب)شد که نتایج نشان داد پدیده محوری با ضریب مسیر 

در رابطه بین شرایط علی بر راهبردها  248/0 با برابر( استاندارد
تاثیر میانجی دارد. راهبردها  به ترتیب با ضریب مسیر )ضریب 

در رابطه بین پدیده  139/0و  50۶/0، 275/0اندارد( برابر با  است
ای و شرایط مداخله گر بر پیامدها تاثیر محوری،  شرایط زمینه

دارد. در نهایت نتایج نشان داد راهبردها با ضریب مسیر  میانجی
در رابطه بین شرایط علی  235/0)ضریب استاندارد(  برابر با مقدار 

 دارد. انجیبر پیامدها تاثیر می
 میاثرات مستق داد نشان 7در شکل تفسیری -نتایج مدلسازی ساختاری

باشد و  در حد بسیار مطلوب میاز عوامل  کیهر  میرمستقیو غ
ها برازش خوبی دارد و بیانگر این است که رابطه خطی مدل با داده

 بین متغیرها وجود دارد.
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 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 ل پژوهشاستاندارد مد  بضرای. 7شکل 

 نتیجه گیری 
جامعه  یازهایبه ن یآموزش عال ییدر این پژوهش مدل پاسخگو

بررسی قرار گرفت و با  مورددانش  سازییتجار کردیامروز با رو
ی جامع و بزرگ دانشگاه آزاد اسالم یواحدها در  مطالعه موردی
داری معنی پژوهش بین متغیرها روابط مثبت وهای و تحلیل داده

با توجه به معیارهای برازش،  مشاهده شد. مدل پیشنهادی پژوهش
-های آینده توسیط محققان میپژوهش مورد تأیید واقع شد که در

این پژوهش دارای دو سؤال عمده اکتشاف  .فاده گرددتتواند اس
واقع ود که به پذیری آن بیی و آزمون تعمیمموجود پاسخگو تیوضع

دهنده مفهوم الگوی پاسخگویی به نیازهای جامعه هر دو پوشش
امروز با رویکرد تجاری سازی دانش در واحدهای جامع و بزرگ 
دانشگاه آزاد اسالمی هستند. لذا در این بخش با استفاده از نظریه 

 یرامونپ یختهآمداده بنیاد کوشیده شده تا به سوال )الگوی 
 ییدانش به منظور پاسخگو سازییدر تجار یآموزش عال یراهبردها

در مرحله کیفی تا چه حد از اعتبار برخوردار جامعه  یازهایبه ن
 ؟( پاسخ داده شود.  باشدمی

 نفعانپاسخگویی آموزش عالی به نیازهای ذیپرداختن به موضوع 
مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته  در دانشگاه آزاد اسالمی کمتر

  .پرداخته استها پژوهشی و آموزشی دانشگاههای تر به جنبهو بیش
گیری مدل پارادایمی، سواالتی برای در مرحله کیفی بعد از شکل

پذیری مدل حاصل آمد، که در بخش کمی مورد تحلیل آزمون تعمیم
ها  در ذیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد قرار گرفت و نتایج آن

 گرفت.
حاضر پاسخگویی متوازن به نیازهای  پدیده اصلی در پژوهش

ها و خط نفعان است که در بر گیرنده عواملی چون )سیاستذی
های راهبردی کشور، دانشجویان، جامعه، بازار و صنعت است مشی

کنند و که همه عوامل و تأثیرات در جهت توصیف آن حرکت می
و  سدرنظر میانتخاب این مقوله به عنوان مقوله کانونی منطقی به 

هاست چراکه هدف هر سیستمی ها و تحلیلخود نشان از اعتبار یافته
ها به نفعان آن است. اگر در دانشگاهبرآورده کردن نیازهای ذی

نفعان توجه نشود، به اعتراض و نارضایتی ها و نیازهای ذیدیدگاه

آنان منجر خواهد شد و دستیابی به اهداف دانشگاه بدون مشارکت 
 پذیر نخواهد بود.مکانواقعی آنان ا

نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مقوله اصلی پاسخگویی 
متوازن به نیازهای ذی نفعان شامل چهار مقوله فرعی پاسخگویی به 

پاسخگویی به   کشور، راهبردی هایمشی خط و هاسیاست
صنعت می باشد، که   - بازار و و پاسخگویی به جامعه  دانشجویان،

کنندگان به این چهار گویه در قالب طیف لیکرت که شامل  شرکت 
دهد بهترین وضعیت با پاسخ دادند. نتایج بدست آمده نشان می

های دانشگاه آزاد در راستای برای مولفه سیاست 2۶/3میانگین 
ترین ارزیابی با باشد، و ضعیفپاسخگویی به  نیازهای جامعه می

های دانشگاه مشیها وخطاستاز آن برای مولفه سی 02/3میانگین 
ن باشد. بنابرایآزاد در راستای پاسخگویی به نیازهای دانشجویان می

نتایج کیفی در مرحله کمی نیز به تأیید رسید، بدین معنا که پدیده 
طور  نفعان به عنوان پدیده اصلی بهپاسخگویی متوازن به نیازهای ذی

پذیرد و به پیامدهای مستقیم از موجبات علّی و راهبردها اثر می
 و عیاجتما نیازهای به پاسخگو انسانی، دانشگاه نیروی توانمندسازی

 )کشور(، تبدیل جامعه هدفمند جامعه، ماندگاری، توسعه فرهنگی
کشور،  هایگذاریسیاست در مهم نهاد یک به دانشگاه شدن

نوآوری منجر  و پژوهشی علمی، ابعاد در هادانشگاه شدن خودکفا
 شود. می
اصلی پاسخگویی متوازن به نیازهای  پدیدهمستقیما به  یعل طیشرا
شرایط علی بر اساس نتایج بدست آمده از   شود.مینفعان منجر ذی

تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم در بخش کمی، از سه مقوله 
 -3دانشگاه،  پژوهشی هایبرنامه در تحول-2نیازسنجی، -1اصلی 
 تشکیل شده است.  بودن محور جامعه
گویه مربوط به شرایط علی  4کنندگان در این پژوهش به شرکت

در قالب طیف لیکرت پاسخ دادند. نتایج بدست آمده نشان داد بهترین 
برای مولفه هدفمند کردن مراکز آموزشی  29/3وضعیت با میانگین 

فه جامعه مربوط به مول 10/3و ضعیف ترین ارزیابی با میانگین 
 باشد. محور بودن، می
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ی مؤثر در فرایند واسطهعوامل همبافت و بی ایزمینه شرایط
ای بر اساس نتایج باشد. شرایط زمینهمی آموزش عالیپاسخگویی 

بدست آمده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم در بخش کمی، 
  سازی،فرهنگ -2دانشگاه،  مداری علم -1از سه مقوله اصلی

 تشکیل شده است.
-گویه مربوط به شرایط زمینه ۶کنندگان در این پژوهش به شرکت

ای در قالب طیف لیکرت پاسخ دادند. نتایج بدست آمده نشان داد 
برای مولفه علم مداری دانشگاه و  44/3بهترین وضعیت با میانگین 

-مربوط به مولفه قابلیت حرفه 10/3ترین ارزیابی با میانگین ضعیف

 -سیاسی ای مدیران و عواملباشد. مولفه قابلیت حرفهمدیران میای 
فرهنگی به دلیل داشتن  بار عاملی کمتر از  و اجتماعی – اقتصادی

 از مدل نهایی پژوهش حذف شدند. 7/0
طور مستقیم پاسخگویی متوازن به نیازهای  عالوه بر شرایطی که به

ند که در ارتباط با این سازند، عواملی وجود دارنفعان را متأثر میذی
شوند. پاسخگویی شرایط بوده و تداوم یا عدم تداوم آن را موجب می

شکل   گرمداخله طیشراهای آزاد نه در خأل، بلکه در دانشگاه
 طیراشگیرند که در نتیجه، توضیح فرایند پاسخگویی به فهم می

نیاز دارد. شرایط مداخله گر بر اساس نتایج بدست آمده  گرمداخله
از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم در بخش کمی، از سه مقوله 

 یشورا ژهیکالن در کشور بو یهایزریو برنامه هااستیس -1اصلی
و مسائل کارافرینی در حوزه آموزش  یانقالب فرهنگ یعال

-3و  یو معنو یمسائل ماد یزشیتحرک انگ-2ی(،  نگر ندهیآ)عالی
 تشکیل شده است. هادانشگاه ییایپو

گویه  مربوط به شرایط  5کنندگان در این پژوهش به شرکت
مداخله گر در قالب طیف لیکرت پاسخ دادند. نتایج بدست آمده 

های تحرک برای مولفه 5۶/3نشان داد بهترین وضعیت با میانگین 
 ترینیایی دانشگاه و ضعیفانگیزشی مسائل مادی و معنوی و  پو

-ریزی برنامه و هامربوط به مولفه سیاست 3۶/3ارزیابی با میانگین 

 مسائل و فرهنگی  انقالب عالی شورای بویژه کشور در کالن های
 باشد. می کارآفرینی

ایی هبین راهبردها اعمال، تعامالت، کنشورمطابق نظر اشتراوس و ک
 ها توسطچگونگی مدیریت موقعیتهستند که در طرز عمل عادی و 

راهبردهای این پژوهش  رود. افراد در مواجهه با مسائل به کار می
بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم 

 هیتوسعه سرما، تعامالت علمی کاربردیدر بخش کمی، شامل 
 یسازسترب ،یجامع حاکم بر آموزش عال نیو قوان هااستیس ،یانسان

و امکان  تیماح بر اساس نیاز جامعه، دهیو توسعه ا دیتول یبرا
در جامعه،  ینیکارآفر جیو ترو تیدانش حما یسازیتجار یسنج

طور مستقیم تحت تاثیر پاسخگویی  به دانش تیریاستفاده از مد
 باشد.نفعان میمتوازن به نیازهای ذی

به راهبردها در  گویه مربوط 22کنندگان در این پژوهش به شرکت
قالب طیف لیکرت پاسخ دادند. نتایج بدست آمده نشان داد بهترین 

ترین و ضعیف بودن برای کیفیت گرا 42/3وضعیت با میانگین 
مربوط به مولفه استفاده از مدیریت دانش  98/2ارزیابی با میانگین 

 ایجاد بودن، گراکیفیت مالی، تامین منعطف، باشد. مولفه ساختارمی

از  7/0همکاری به دلیل داشتن  بار عاملی کمتر از  برای ساختاری
 مدل نهایی پژوهش حذف شدند.

عدم انجام یا انجام  بین هرورمطابق مدل پارادایمی اشتراوس و ک
مسئله یا به منظور اداراه یا حفظ  معین در پاسخ به امر یا تعاملیعمل

های خواسته یا موقعیتی از سوی فرد یا افرادی انتخاب شود پیامد
پیامدها بر اساس نتایج بدست آمده از   . آیدای پدید میناخواسته

 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم در بخش کمی، از چهار مقوله
دانشگاه پاسخگو به نیازهای -2 ی،انسان یروین یتوانمندساز 1-اصلی

-4(، توسعه هدفمند جامعه )کشور-3،  اجتماعی و فرهنگی جامعه
کنندگان در این شرکت .است شده تشکیل دانشگاه یندگارما

گویه مربوط به پیامدها در قالب طیف لیکرت پاسخ  11پژوهش به 
دادند. نتایج بدست آمده نشان داد ضعیف ترین ارزیابی با میانگین 

 و اجتماعی نیازهای به پاسخگو مربوط به مولفه دانشگاه 84/2
 هادن یک به دانشگاه شدن تبدیلباشد.  مولفه جامعه، می فرهنگی

 ابعاد هادردانشگاه شدن کشور و خودکفا هایگذاریسیاست در مهم
از   7/0نوآوری به دلیل داشتن  بار عاملی کمتر از  و پژوهشی علمی،

 مدل نهایی پژوهش حذف شدند.
زش، کمیت و کیفیت آموتوان گفت با توجه به نتایج بدست آمده می

ر کار )صنعت( متناسب باشد. بنابراین چگونگی باید با تقاضای بازا
سرمایه گذاری برای ارتقای دانش نیروی کار متخصص و به 
کارگیری مناسب آن، همچنین مدیریت صحیح و مبتنی بر نیازهای 
جامعه، از جمله مواردی است که در سطح و عمق خود نیازمند 

زمند به مطالعه و بازنگری عالمانه و همه جانبه و در عین حال نیا
های متناسب با شرایط متغیر بازار نیروی کار انسانی برنامه ریزی

 های مبتکر، خالقبدین خاطر برای توسعه جامعه نیاز به انسان است.
و کارآفرین داریم که دستیابی به این مجموعه مهارتی، در کنار 

ی یعن -های مهارتی علمی و تخصصی به ویژه در عصر کنونیمجموعه
نیاز به نظام آموزشی فعال، پویا و  -ی و اطالعات عصر فناور

پاسخگو به تغییرات محیطی خواهد داشت و برای دستیابی به چنین 
 به معنای نظامی، ارتباط مداوم، مناسب و صحیح دانشگاه با صنعت

ای که بدون ارتباط عام آن، شرط اساسی و ضروری است؛ به گونه
به منظور تجاری سازی ت و نیز تعامل بین دو نظام آموزش و صنع

دستیابی به یک توسعه پایدار غیرممکن و دور از تصور و دانش، 
 دسترس خواهد بود.

نهاد پویا و انقالبی درسیر تکامل  عنوان یک دانشگاه آزاد اسالمی به
تا  در تالش بودهجامعه خود در هر مقطعی متناسب با نیازهای 

در راستای این دانشگاه   انجام دهد. وظایف خود را به نحو مطلوب
های گفتمان حل مساله و ایجاد دانشگاه نسل سوم و چهارم، گام

با دیدگاهی استراتژیک در حوزه آموزش  ، و بلندی برداشته است
عالی، معاونت فناوری و نوآوری خود را از معاونت پژوهش جدا 

 دانستن حقایق(،)کرده و این اقدام، منطق جالبی برای سه مقوله علم 
 اختراع)فناوری )به کارگیری علم برای حل یک مسئله( و نوآوری 

یا ترکیب چند فناوری برای دسترسی به روش، مدل یا محصولی که 
   پیش از این وجود نداشته( است.

 دانشگاهی خانواده به عنوان بزرگترین نیز اسالمی دانشگاه آزاد 
سازی در همنظور زمین بهخود  یهاگیری از ظرفیتبهرهبا کشور، 
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 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

سمت  جهت تغییر رویکرد دانشگاه از آموزشی وپژوهشی به
 هرهب ارتقای کارآفرین متکی بر دانش، فناوری و نوآوری، دانشگاهی

درسراسر  بوم دانشگاه زیست موجود های بالقوهوری از ظرفیت
گذاری نقدی و غیر نقدی در قالب مشارکت  سرمایه کشور،

مستقیم خطرپذیر در  مشارکت بنیان، دانش خصوصا ً در طرحهای
 هایسازی فعالیت فناورانه، ایجاد بستر الزم برای تجاری هایطرح

 آزاد اسالمی، دانشگاه در همین راستا .را فراهم کرده است فناورانه؛
نوآوری، زمینه حمایت  سازی بسترهای مهارت افزایی و ضمن آماده

و بازار نوینی ست نموده ا را ایجاددانش سازی  وتجاری نوی هااز ایده
کسب نموده را در کشور  خرد و کالن وکارهای کسب در حوزه

 است. 
بدیهی است سازماندهی دفاتر ارتباط با صنعت با اتخاذ رهبردهای 

شماری را برای دو طرف درگیر این فرآیند در بر مناسب، مزایای بی
ها و مراکز التحصیالن دانشگاهخواهد داشت، از جمله اینکه فارغ

-های شغلی موجود بهتر و بیشتر استفاده میموزش عالی از فرصتآ

کنند و تحقق این امر به افزایش کارایی  و پاسخگویی بهتر نظام 
گذاری رقم شود و بازده مثبتی را برای سرمایهآموزش عالی منجر می

یابند تا به ترمیم و زند. دیگر اینکه مدیران صنایع فرصت میمی
التحصیالنی که مورد نیاز خود از میان فارغ تامین نیروی انسانی

های قابل قبولی برخوردارند، با دقت ها و قابلیتعموما از مهارت
 اهتمام ورزند.
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