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Abstract: The purpose of this study is to present a futures research model to improve the 

quality of research activities in Islamic Azad universities of Mazandaran province. The 

research method was descriptive-survey using a mixed approach. The statistical 

population in the qualitative phase of the study consisted of 20 faculty members of Islamic 

Azad universities of Mazandaran province. In the quantitative phase, the statistical 

population included 700 unit managers and deputies, managers and deputies of faculties, 

and managers of departments of Islamic Azad universities of Mazandaran province. In the 

qualitative phase, using purposive sampling method and taking into account the saturation 

law, 10 participants were selected. In the quantitative phase, 248 participants were 

selected as the sample using the stratified random sampling method based on the 

Cochran's formula. The results showed that futures research has two dimensions 

(organizational and functional) and 12 components, the effect of all of which on futures 

research was confirmed. Among the dimensions of futures research, the organizational 

dimension with a factor load of 0.962 had the greatest impact while the functional 

dimension with a factor load of 0.950 had the least impact. Research activities were found 

to have seven components, and the effect of all of them on research activities was 

confirmed. Among the components of research activities, technology cores with a factor 

load of 0.783 had the greatest impact while the component of publishing articles with a 

factor load of 0.701 had the least effect. Also, futures studies had a significant effect on 

the promotion of research activities, and the proposed model had a good fit. 
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 مقدمه

تداوم بقا در صحنه جهانی، حرکت  مگاتام بتا د اتر    

مای مر ما، تسلط بر سرنوش  خو ش و حفظ آرمانمل 

ه ای دارد کتمل ، نیاز به بازوی قدرتگند و توسعه  افتته

شتود  مای گونتاگون میستر نگتیجز با پژومش در جنبه

 گردد که با پیشترف توسعه پا دار تنها زمانی محقق می

ناوری توام باشتد  واقعیت  ا تس است  کته در علگی و ف

جهتتان امتتروز برتتتری اقتقتتادی، قتتدرف ن تتامی، رفتتا  

اجتگاعی و به طور کلی آن چه  ک کشور و متردم آن را 

سازد، حاصت  فعاییت  دانشتگندان و نیرومند و مرفه می

 محققان آن کشور اس   

متای فعاییت  افتزا ش و تحقیقتاف امتر به دادن امگی 

 شتد ، پیشترف  و توستعه سبب کشور مر در پژومشی

 بته جامعته آن بترای را واقعتی استتقل  خودکفتا ی و

 امتر به بخشیدن سامان گام برای آورد  اوییسمی ارمغان

 از صتحی  بته درکتی دستتیابی جامعته، در پتژومش

 بته نقتا  بتردن پی نیز و موجود امکاناف ما،توانگندی

 یمتافعاییت  اس   عگتد  پژومش مقویه ضعف و قوف

از جگلته  متادانشتاا  توستط علگی و توییداف پژومشی

 چته متر و گیتردمای آزاد اسلمی صتورف متیدانشاا 

 و دمنتد، توستعه ارائه بهتری کیفی  با را خود خدماف

گرفت   خوامد بیشتری شتاب کشور آن علگی پیشرف 

 ( 1395زاد  و مگکاران )ابرامیم

لگتی کننتد توییتداف عمای مر کشور سعی متیدانشاا 

خود را با بهتر س کیفی  ارائه دمنتد  ا تس عگلکردمتای 

پژومشی و تویید اطلعاف علگی بیشتر به صورف منتاب  

شوند  امگی  ا تس موضتوب بته حتدی اطلعاتی ارائه می

شتتانزد   2003است  کتته کشتورمای اروپتتا ی در ستا  

انتد )رضتا یان و میلیارد  ورو به ا س امتر اختقتاد داد 

 آموزشتی از طرفتی ارربخشتی ن تام(  1392مگکاران 

-شتاخ  جگلته کشور از مر مایپژومش رشد با مگرا 

 آنجتا شتود  ازمی محسوب سنجش توسعه  افتای مای

در  ع تیم و ستر   تحتوتف و تغییتر بتا جد د قرن که

 آموزشی، برای ماین ام اس ؛ مواجه مای مختلفعرصه

 ضتگس شناستا ی بتواند خود با د امداف شا سته تحقق

 متا،آن بتا بترای مواجهته ر تزیبرنامته و تحتوتف  سا

 که سازد ما ی مجهزمهارف و دانش به نیز را دانشجو ان

 برای کنند و شناسا ی را آ ند  مسا   و تحوتف بتوانند

ن تام  وظیفته تر سمهم اوییس و که چرا شوند؛ آماد  آن

و  ماچایش نیازما، برای سازی دانشجو انآماد  آموزشی،

(  2010است  )راستو  و مگکتاران  آ نتد  مایتقاضتا

 دانشجو ان ما، توانگندیدانشاا  وظا ف از  کی بنابرا س

 آ نتد   تا شناخ  آ ند  جگله از مای مختلفعرصه در

 ( 1393پژومی اس  )مرزوقی و مگکاران 

وستیله  بته 1966 ستا  در بتار اوییس پژومیآ ند  واژ 

Flechtheim  امتتا  ( 2010مطتترگ گرد تتد )ستتردار

 قایتب در بیستم قرن پا انی مایدمه در آ ند  شناخ 

گتااری شتد  بنیتان پژومتی آ ند   ا شناسی علم آ ند 

 که با اس  ما یتلش مجگوعه بر مشتگ  پژومی آ ند 

یتر تغی عوام  ایاوما و مناب ، تحلی  و تجز ه از استفاد 

رای ب ر زیبرنامه و بایقو  مایآ ند  تجسم به رباف،  ا و

 چاونه که کندمی پژومی منعکس پردازند  آ ند می آنها

یتد تو فردا واقعی  امروز، نکردن تغییر  ا تغییراف د  از

 ( 1394 ابد )نقیرزاد  و مگکاران می

تترو   و آمتوزش  نهادمتای مهگتتر س از  کتی دانشاا 

دانشتاا   مگتیس رو از مای روا در جامعته است  دانسته

امگیت   رود  امروز می شگار به توانا ی و دانا ی چشگة

 اس  رسید  ایپا ه معتبر به و درس  اطلعاف و دانش

کستتلز معتقدنتد  ماننتد ن تران صتاحب از کته برختی

جامعته  امتور ادارة در معتبر و اطلعاف دانش بکارگیری

 آن از کته اس  نو نی اقتقاد و جامعه ظهور ساز زمینه

 در کته شودیم برد  نام بنیان دانش و اقتقاد به جامعه

 ارزش ا جتاد اصتلی عامت  دانشتی مباحث آن آموزش

 برای عاملی جامعه در دانشاا  ا س بر افزود  اس   علو 
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 است   ا جتاد فرمناتی مایارزش و علم و ترو   توز  

 استقرار و تدر س مایروش بکارگیری ای درسی،برنامه

 فرمنت  نشتان دمنتدة مگاتی متای آموزشتیمحتیط

 بتر دانشتاا  اس   بنابرا س مای آ ند نس  به  ادگیری

 دانشتجو ان، آمتوزش مبنتی بتر ختود رستای  حستب

دانتش  ختدماف و ارا ته جد د دانش خلق برای پژومش

 تحتوتف به شک  دمی در مهگی نقش جامعه به بنیان

دارد )مگتتی و مگکتاران  تگتدنی حتتی و اجتگتاعی

1394  ) 

ش مهگتر س چایش اصتلی ن تام آمتوزبا توجه به ا نکه 

پژومتی، عایی جگهوری استلمی ا تران در حتوز  آ نتد 

ناآگامی و ضعف بینش نخباان جامعته نستب  بته ا تس 

موضوب اس   ا س مسئله، ضرورف توجه به بحث آموزش 

نیروی انسانی کارآمد و متخقت  در ا تس حتوز  را، در 

نگا د  بر ا تس استا ، ضتروری کشور ا ران مشخ  می

جام  برای توسعه رشته  تر، طرحیاس  تا مر چه سر  

 پژومتی، بتامای مختلف آ نتد دور  پژومی و ا جادآ ند 

مای فعتا  و مسسستاف پژومشاا  وزارف علوم، مگکاری

فر زاد  و محبوبد )محگودژومی کشور تهیه گردپ آ ند 

 کنونی جهان که تغییراف وضعی  (  از طرفی در1391

 و ناری د آ ن شود،می انجام سرع  به مامگه زمینه در

-پتیش بترای علگی و پژومشتی مایسازماندمی فعایی 

 ن تام انکارناپتا ر است ؛ یتاا اگتر ضرورتی آ ند  بینی

 ناتری آ نتد  بتر متا مبتنتیآموزشی از جگله دانشاا 

 چنتدان مفیتدی داد بترون تا بود نخوامد نباشند، قادر

 اصت  آ نتد  از گیتریبهتر  عتدم با که چرا دمد؛ ارا ه

 ارائته بتدون را ختود متایفرصت  از بستیاری پژومتی

دمتد  از طرفتی متی دست  از ایعرضته دستاورد قابت 

پیشرف  و توسعه زندگی بشتر در مگته متوارد مرمتون 

پژومش اس  و راز پیشرف  دنیای امروز نیز در پژومش 

نهفته اس   بنابرا س ستسا  اصتلی پتژومش حاضتر ا تس 

مد  آ نتد  پژومتی جهت  ارتقتای کیفیت  »اس  که: 

مای آزاد اسلمی استان مای پژومشی در دانشاا ایی فع

 « مازندران چاونه اس ؟

 Future Study تتتیس یغت  معتاد  پژومتی آ نتد 

 ا تس به  Futures جگ  اس   کلگه  Futurologyو

 طیتف از گیتریبهتر  بتا است  کته شد  دیی  استفاد 

آ نتد ،   تک جای تقور فقط به و مامتدیوژی از وسیعی

 نته متورد در روزانه، خرد و ن ام مند مایزنی گگانه به

-متی آ ند  متقور مبادرف چند س بلکه آ ند   ک فقط

 متعتددی (  تعتار ف1394شود )نقیرزاد  و مگکتاران 

 رایتقر باً دا آنها مگه که دارد، وجود پژومی آ ند  برای

 علگی تأکید بر اس : ذ   قبی  موارد از اشتراکی نقا 

 آن؛ بته دادن شتک  و آ ند  هبودب پژومی؛ بودن آ ند 

 انتواب بنتدی کشف آ ند ؛ تقستیم و شناسا ی بر تأکید

 فعایی  اوییس( 1393 آ ند  )توت ی کشف منر آ ند  و 

 متای ستا  علگی در تحلی   ک قایب در پژومی آ ند 

 سرپرستی و با محققیس گرو   ک توسط1233 تا1230

 لتمع شناستی کته جامعته زمینته در آگبرن اف و لیام

 گترو  شد  ا تس انجام آمر کا در شد،می شناخته نوپا ی

 و  تابی ن یر بترون علگی مایمتدویوژی بار اوییس برای

 روز رونتدمای اجتگتاعی متورد در را علگی مایبررسی

 اویتیس کاتتایو  انتشار ضگس و رساند  انجام به آمر کا

 از مای مهگیبینی آ ند  به موفق کشور، آن در روندما

شتد   طتل  ازد تاد و مهتاجرف نتر  زا شافت جگلته

دنبتا   به و دوم جهانی جن  از پس بلفاصله مگچنیس

و  آیگتان در استتفاد  متورد مایفناوری تحلی  و تجز ه

 در و شد ابداب پژومی آ ند  برای نو نی مایروش ژاپس،

و 1950 متایدمته مهم فناوری دستاوردمای آن نتیجه

و  پیگتاقتار  ستتیکبایی مایموشک رادار، شام  1960

شتد )نقتیرزاد  و  بینتیقب  پیش از موا ی نق  و حگ 

 ( 1394مگکاران 

(، در پژومشتتی بتتا عنتتوان 1393مرزوقتتی و مگکتتاران )

  تادگیری بتا رشتد تجتارب کیفی  بیس بررسی رابطه»



 122                                                                                                                                                          و همکاران لشکری

 

 1400، بهار 1شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 نشان دادند که ابعتاد« دانشجو ان پژومی آ ند  توانا ی

 یری،پتا ری  تادگ  تادگیری )انعطتاف تجتارب کیفی 

 دانشتجو( استتاد رستگی غیتر و رستگی روابط و محتوا

پژومتی  آ ند  توانا ی ابعاد با داری معنی و مثب  رابطه

)توانا ی محاستبه، در  مفهتومی و روحیته  دانشجو ان

(، در پژومشتتی بتتا 1393ناتتری( دارد؛ فراستت  )آ نتتد 

 پژومتی در  تربیت متای آ نتد  تدو س مسیفه»عنوان 

نشتان داد کته، « بدنی در مدار  از د دگا  کارشناستان

بعد اصلی به وسیله  6بدنی در  ند  پژومی در  تربی آ

کارشناسان تقستیم بنتدی شتد کته بته ترتیتب، آ نتد  

مطلوب رامکارمای مواجه با تقاضای جامعته و تغییتراف 

(، آ نتد  مطلتتوب 77/3)احتگتایی آ نتد  تربیتت  بتدنی 

 (، آ ند  مطلوب استعداد ابی76/3) مای آموزشیاویو  

(، 63/3) (، آ ند  مطلوب بهر  وری تربی  بتدنی68/3)

متای ( را به عنوان اویو ت 31/2) آ ند  مطلوب آموزش

متای آ نتد  پژومتی در  تربیت  بتدنی انتخاب مسیفته

ان (، در پژومشی با عنتو1391؛ نیازآذری )عنوان کردند

 در مد  طراحی جه  پژومی آ ند  مایمسیفه تعییس»

 متایمسیفته شتام  نشان داد که؛ متدیی« عایی آموزش

 و اجرا تی مراحت  ن ری، مبانی امداف، و فلسفه اصلی

شد  فلسفه ایاتو  طراحی مجدد مهندسی و ارز ابی ن ام

 بتا پا تدار توسعه جامعه و به نیازمای شام  پاسخاو ی

 بترای آمتوزش ستازی و آماد  می،مرد مشارک  بر اتکا

 و تعیتیس گاشتته تتاکنون، جر اناف روند کشف آ ند ،

 آمتوزش در به آنها نی  سیر خط و آ ند  امداف تبییس

 از ارزشتی حاصت  بتار بته نستب  اعتقاد و عایی و باور

 ن ری مبانی .عاییاس  آموزش در پژومشی آ ند  فرا ند

سه گانه  هفراسیستم، ن ر  تحو  ن ر ه از متشک  مد 

و  دانتش، اطلعتاف آ ند ، ن ر ته دانش سیستم نارش

 و ن ر ته اطلعتاف -دانتش پو ا اطلعاف، ن ر ه-دانش

است   مگچنتیس متد  ارائته شتد  دارای بترازش  تغییر

 مراح  به مربو  نگراف میانایس مناسب بود و بیشتر س

 بود  مجدد مهندسی و ارز ابی ن ام و اجرا ی

مفتتامیم، »ومشتتی بتتا عنتتوان (، در پژ2016دربیشتتر )

« ما و مزا ای  ک آ ند  پژومی پیچیتدگی محتورچایش

متای آ نتد  پژومتی پیچیتدگی نشان دادند که؛ چتایش

 وابستای بته محور عبارتند از: برگش  ناپا ری از زمان؛

متای ظهتور و علت  حساسی  به شترا ط اوییته، مسیر،

 (، در پژومشی با عنتوان2015پیچید ؛ تونی و مارتیس )

متای آ نتد  پژومتی مسیر در حا  ظهور برای پژومش»

نشتان « انتقادی: تغییر زمینه و ارتراف ن ر ته اجتگتاعی

دادنتتد کتته؛ ستته دییتت  ختتاد بتترای بتتازبینی نیتتاز بتته 

حساستتی  در تحقیقتتاف آ نتتد  وجتتود دارد: اذعتتان بتته 

افزا ش روابتط متقابت  سیستتگیک )ز ست  محیطتی، 

جتگتتاعی و اجتگتتاعی، اقتقتتادی(، رشتتد در ایاتتوی ا

اقتقادی و به دنبا  آن نفوذ در کسب و کار و سیاست ، 

متای تکنیکتی اجتگتاعی، و چایش ن ر ه توسعه  شتیو 

ا د ایکتیک آ ند  گرا، و تقوراف اجتگاعی و اقتقادی؛ بت

توجه به ن ر ه اجتگاعی و تحقیقاف آ نتد ، سته مستیر 

دمد؛ فانت  برای احیای پژومش انتقادی آ ند  نشان می

 روش بکارگیری»عنوان  با پژومشی (، در2010سیلپ )

پا تدار  شتهری ر زیبرنامه برای ناریپس پژومی آ ند 

 صتورف گرفتته پژومتی نشان داد که؛ آ ند « رامبردی

 تشتکی  مرحلته چهتار از 2050 گوتنبر  آ ند  برای

 تحلیت  و تجز ته و فعلتی تشتر   وضتعی  اس : شد 

 از قتو رما یا جتاد ت معیارمتا، و متدف تدو س روندما،

 ا تس بته رستیدن چاتونای تحلیت  و آ نتد  و تجز ته

 تقو رما 

 روش کار

از ن ر مدف، کتار ردی است  کته بتا  پژومش حاضر

رو کرد آمیخته با طرگ اکتشافی انجتام شتد  دررو کترد 

گیری  مدفگند و در رو کترد کگیتی کیفی، ازروش نگونه

چون به بررسی وضعی  موجود پرداختته، از  پیگا شتی 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/869707
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/869707
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ستفاد  شتد  جامعته آمتاری کلیته متد ران و معتاونیس ا

مای ما، مد ران گرو واحدما، مد ران و معاونیس دانشکد 

 700مای آزاد اسلمی استان مازندران به تعداد دانشاا 

داد که بر اسا  فرمتو  کتوکران، تعتداد نفر تشکی  می

« ایتقتتادفی طبقتته»گیتتری نفتتر بتتا روش نگونتته 248

دمای دانشاا  آزاد اسلمی به عنتوان براسا  درجه واح

متا از آوری داد نگونه آماری انتخاب شدند  جه  جگت 

سسا  و دو  78پرسشنامه محقق ساخته آ ند  پژومی با 

خلتق چشتم »مسیفته  12و « سازمانی و عگلکردی»بعد 

انداز رامبردی، بهبود اتحاد و توافتق، فشتار عگلکترد در 

ا محتیط، کشتف پژومش، میت  بته تغییتر، ستازگاری بت

روندمای گاشته پتژومش، کتاربرد دانتش در پتژومش، 

پاسخاو ی به نیازمای پژومشی، استعداد ابی پژومشتی، 

سرنوشتت  مشتتتر  در پتتژومش، روحیتته و حگا تت  

و پرسشتنامه « متای بتازارپژومشی و شناستا ی فرصت 

 7ستسا  و  28متای پژومشتی بتا محقق ساخته فعایی 

متای ف علگی، شترک چاپ مقاتف، تعداد مجل»مسیفه 

دانش بنیان، پار  فنتاوری، مراکتز رشتد، مستته متای 

استتتفاد  شتتد  روا تتی صتتوری و « فنتتاوری و فتتس بتتازار

 هتابه تأ ید متخققان رسید و پا ا ی آن مامحتوا ی ابزار

بتترای  بتتا استتتفاد  از آزمتتون ضتتر ب آیفتتای کرونبتتا 

متای و پرسشنامه فعایی  85/0پرسشنامه آ ند  پژومی 

جهت  تجز ته و تحلیت  محاستبه شتد   79/0شی پژوم

مای تحلی  عتاملی اکتشتافی و تحلیت  ما از آزمونداد 

متای عاملی تأ یدی و معتادتف ستاختاری و نترم افتزار

SPSS20  وPLS   یارائته اطلعتاف کتافاستفاد  شد 

شترک   یما یآزمودن یپژومش به تگام یدربار  چاونا

ور شترک  در بته من ت ینامه کتب   کنند ، کسب رضا

کد  ،یاخل  پژومش   شدند  جه  رعا   پژومش رعا

 تتتتهیدر کگ IR.USWR.REC.1399.137اختتتل  

 اخل  دانشاا  رب  شد 

 هایافته

مای جه  بررسی ابعاد آ ند  پژومی در دانشاا      

آزاد اسلمی استان مازندران، برای تشخی  کفا   و 

-ملی، از آزمونما برای اجرای تحلی  عاشرا ط تزم داد 

ایکیس و بارتل  استفاد  شد  -ما ر-مای تناسب کا زر

برای مگه  KMOنتا   نشان داد که چون مقدار آمار  

محاسبه شد  مگچنیس نتیجه آزمون  7/0ابعاد بیشتر از 

Bartlett  نشان داد  که سط  معناداری برای مگه

ما محاسبه شد  اس ، یاا داد  Sig<05/0متغیرما 

گبستای تزم جه  اجرای تحلی  عاملی کفا   و م

اکتشافی را دارند  درصد وار انس تبییس شد  در ستون 

% و در 897/71دمد که در بعد سازمانی آخر نشان می

% از تغییراف سساتف توسط 540/76بعد اجتگاعی

مای استخراج شد  قاب  تبییس مستند  نتا   مسیفه

مای انشاا بندی ابعاد آ ند  پژومی در دبررسی رتبه

 آزاد اسلمی استان مازندران در جدو  ذ   آمد  اس  

 های آینده پژوهی بر حسب میزان بار عاملیبندی ابعاد و مؤلفه. رتبه1 جدول

Table 1. Ranking the dimensions and components of futures studies according to factor load 
 رتبه عاملی بار هامؤلفه رتبه بار عاملی ابعاد

 1 961/0 سازمانی

 4 807/0 انداز راهبردیخلق چشم

 2 877/0 بهبود اتحاد و توافق

 3 825/0 فشار عملکرد در پژوهش

 6 627/0 میل به تغییر

 5 694/0 سازگاری با محیط

 1 877/0 های گذشته پژوهشکشف روند

 2 950/0 عملکردی
 6 577/0 کاربرد دانش در پژوهش

 2 777/0 پاسخگویی به نیازهای پژوهشی
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 5 675/0 استعدادیابی پژوهشی

 1 799/0 سرنوشت مشترک در پژوهش

 4 719/0 روحیه و حمایت پژوهشی

 3 730/0 های بازارشناسایی فرصت

مشخ  شد که مگه  1براسا  نتا   حاص  از جدو  

 اتیبار عاملی ب مای آ ند  پژومی دارایابعاد و مسیفه

  ند آما بر باشند، یاا تأریر مگه ابعاد و مسیفهمی 5/0

عد بگردد  در بیس ابعاد آ ند  پژومی، پژومی تأ ید می

عد بدارای تأریر بیشتر و  962/0سازمانی با بار عاملی 

  دارای تأریر کگتر اس  950/0عگلکردی با بار عاملی 

مای گاشته وندمگچنیس در بعد سازمانی، مسیفه کشف ر

 یفهدارای تأریر بیشتر و مس 877/0پژومش با بار عاملی 

ری دارای تأریر کگت 627/0می  به تغییر با بار عاملی 

ی سرنوش  مشتر  در اس   در بعد عگلکردی، مسیفه

دارای بیشتر س تأریر و  799/0پژومش با بار عاملی 

 577/0ی کاربرد دانش در پژومش با بار عاملی مسیفه

 دارای کگتر س تأریر اس   

متتای پژومشتتی در متتای فعاییتت جهتت  بررستتی مسیفتته

متتای آزاد استتلمی استتتان مازنتتدران، بتترای دانشتتاا 

متتا بتترای اجتترای تشتتخی  کفا تت  و شتترا ط تزم داد 

ایکتیس و -ما ر-مای تناسب کا زرتحلی  عاملی، از آزمون

بارتل  استفاد  شد  نتتا   نشتان داد کته چتون مقتدار 

محاستبه  7/0ما بیشتر از برای مگه مسیفه KMOر  آما

نشتان داد  کته  Bartlettشد، مگچنیس نتیجه آزمتون 

محاسبه  Sig<05/0سط  معناداری برای مگه متغیرما 

ما کفا ت  و مگبستتای تزم جهت  شد  اس ، یاا داد 

اجرای تحلی  عاملی اکتشافی را دارند  درصتد وار تانس 

-دمد که در فعایی ن میتبییس شد  در ستون آخر نشا

%  از تغییتراف ستساتف توستط 427/89مای پژومشتی 

مای استتخراج شتد  قابت  تبییننتد  رتبته بنتدی مسیفه

متای آزاد متای پژومشتی در دانشتاا مای فعایی مسیفه

 اسلمی استان مازندران به شرگ جدو  ذ   اس  

 ب میزان بار عاملیهای آینده پژوهی بر حسبندی ابعاد و مؤلفه. رتبه2 جدول

Table 2. Ranking the dimensions and components of futures studies according to factor load 
 رتبه بار عاملی هامؤلفه ردیف

 7 701/0 چاپ مقاالت 1

 6 713/0 تعداد مجالت علمی 2

 5 714/0 بنیانهای دانششرکت 3

 4 746/0 پارک فناوری 4

 3 754/0 مراکز رشد 5

 1 783/0 های فناوریهسته 6

 2 767/0 فن بازار 7

مشخ  شد که مگه  2براسا  نتا   حاص  از جدو  

مای پژومشی دارای بار عاملی باتی مای فعایی مسیفه

مای ما بر فعایی باشند، یاا تأریر مگه مسیفهمی 5/0

مای مای فعایی گردد  در بیس مسیفهپژومشی تأ ید می

 783/0مای فناوری با بار عاملی مسته ، مسیفه پژومشی

ی چاپ مقاتف با بار عاملی دارای تأریر بیشتر و مسیفه

دارای کگتر س تأریر اس   مگچنیس به ترتیب،  701/0

مراکز  ، مسیفه767/0مسیفه فس بازار دارای بار عاملی 

، مسیفه پار  فناوری 754/0رشد دارای بار عاملی 

بنیان مای دانش، مسیفه شرک 764/0دارای بار عاملی 

تعداد مجلف علگی  و مسیفه 714/0دارای بار عاملی 

 باشند می 713/0دارای بار عاملی 
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 : مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد ضرایب مسیر1شکل

Figure 1: Structural model in the mode of standard estimation of path coefficients 
 های تحلیل مسیر . نتایج حاصل از یافته3جدول 

Table 3. Results of path analysis  

 ضریب استاندارد tآماره  متغیرها

 760/0 810/24 یپژوهشهای تیفعال بر یپژوه ندهیآتأثیر 

 

دمنتد نشان می 3و نتا   تحلی  مسیر در جدو   1 شک 

زا مکنتون بترونکه، براسا  ضرا ب استاندارد بیس متغیتر 

متتای زا )فعاییت )آ نتد  پژومتی( بتتا متغیتر مکنتتون درون

برقرار اس   مگچنیس به دیی   760/0پژومشی( بار عاملی 

( -58/2و  58/2بتاز  )از در ختارج  t-valueا نکه مقدار 

پژومتی بتر آ نتد  تتأریر 99در سط  اطگینان %  قرار دارد

-متغیر آ ند دار شد  اس ، یاا بیس فعایی  پژومشی معنی

پژومی با فعایی  پژومشی رابطه مثب  و معنتاداری وجتود 

 دارد  معادتف ساختاری پژومش به شرگ ذ   اس :

 = فعایی  پژومشی 760/0پژومی *آ ند 

 مد  معادتف ساختاری فو  حاکی از آن اس  که:
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ومشی( از متغیر متغیتر زا )فعایی  پژمتغیر مکنون درون -

و  760/0 تتأریرپژومتی( بتا )ضتر ب  زا )آ ندمکنون برون

810/24=t )پا رد  مستقیم و معناداری می تأریر 

 ارتقایآ ند  پژومی جه  درجه تناسب مد  برای تعییس 

 مای آزاد استلمیمای پژومشی در دانشاا کیفی  فعایی 

استتتفاد  شتتد  ا تتس  GOFاستتتان مازنتتدران از شتتاخ  

)متوستط( و  15/0)ضعیف(،  01/0شاخ  را با سه مقدار 

 نگا ند )قوی( مقا سه می 35/0

GOF =  =  

= 68/0  

محاستبه شتد  بتا توجته بته  GOF ،68/0 مقدار شاخ 

ی محاسبه شد، یاا متد  دارا 15/0ا نکه ا س مقدار باتی 

 باشد برازش مناسب می

 نتیجه گیریو بحث 
 از  کتی عنتوان بته عتایی آمتوزش اخیتر، متاید  در    

حتتی  و پیشترفته جوامت  دمند  تشکی  عناصر مهگتر س

در  حیتاتی و مهتم بستیار نقش توسعه حا  در کشورمای

ا فتا  ارتباطتاف و اطلعتاف فنتاوری علتوم، توستعه و رشد

بته  توجته بتا ا تران در عتایی آمتوزش اس   ن تام نگود 

در  را ستناینی متارستای  ختود محیطتی خاد وضعی 

داشت   یتاا  خوامتد عهتد  بته د آ نت بترای ا ران ساخ 

 بته امتر ضتروری عایی آموزش در پژومی آ ند  شناسا ی

آ د  یاا پژومش حاضتر، بته دنبتا  ارائته متد  می حساب

متای پژومشتی آ ند  پژومی جه  ارتقای کیفی  فعاییت 

 مای آزاد اسلمی استان مازندران مس  در دانشاا 

ای دو بعتد پژومتی دارنتا   پژومش نشان داد کته؛ آ نتد 

)سازمانی و عگلکردی( است   بعتد ستازمانی دارای شتش 

انداز رامبردی، بهبود اتحتاد و توافتق، ی )خلق چشممسیفه

فشار عگلکرد در پتژومش، میت  بته تغییتر، ستازگاری بتا 

مای گاشته پژومش( و بعد عگلکتردی محیط، کشف روند

ی )کاربرد دانش در پژومش، پاسخاو ی دارای شش مسیفه

ازمتای پژومشتی، استتعداد ابی پژومشتی، سرنوشت  به نی

مشتر  در پژومش، روحیه و حگا   پژومشی، شناستا ی 

ما بر آ نتد  مای بازار( اس   تأریر مگه ابعاد و مسیفهفرص 

پژومی تأ ید شد  در بیس ابعاد آ ند  پژومی، بعد ستازمانی 

دارای تأریر بیشتر و بعد عگلکردی دارای تأریر کگتر اس   

مای مرادی پردنجانی و مگکاران  افته با نتا   پژومشا س 

(، 1393(، فراست  )1395مگکاران ) و (،  دایلهی1395)

( و فانت  1383صتایحی ) و (، قورچیان1391نیازآذری )

متای ختود بته متغیرمتای ( که در پژومش2010سیلپ )

 ناترش آ نتد  جامعته، کاربست  نیازمتای به پاسخاو ی

 از اشته، استتعداد ابی، حگا ت گ جر اناف پژومانه، کشف

-چتایش و متافرص  از روشس بلندمدف، د دی مایبرنامه

آ نتد   اشتار  کردنتد،  از آ ند  و ا جتاد تقتو رما ی مای

باشد  در تبییس ا س  افته که بعد سازمانی دارای مگسو می

آموزشی از جگله  توان گف  که؛ ن امتأریر بیشتر اس  می

 بتوانند برون باشند تا ناری آ ند  رب ما با د مبتنیدانشاا 

اصت   از گیتریبهتر  بدون که چرا دمند؛ ارا ه مفیدی داد

 ارا ته بتدون را ختود مایاز فرص  بسیاری پژومی، آ ند 

خوامنتد داد  بنتابرا س  دست  از ایعرضته دستاورد قابت 

ما با د در آ ند  پژومی به ابعاد آن به و ژ  به بعتد دانشاا 

انتداز ای نگا نتد چترا کته خلتق چشتمسازمانی توجه و ژ 

رامبردی، بهبود اتحاد و توافق، فشار عگلکرد در پتژومش، 

مای گاشتته می  به تغییر، سازگاری با محیط، کشف روند

د  پژومی مستند و ا تس ابعتاد پژومش از ابعاد سازمانی آ ن

 در آ ند  پژومی تأریر بسزا ی دارند 

بته  یطتیمگاام بودن با تغییتراف محی شودم شنهادییاا پ

؛ شتود یدانشتاا  تلقت یعنوان بخشتی از رامبترد پژومشت

قترار  یاب تدر دانشتاا  متورد ارز یو سازمان یعگلکرد فرد

 تهد تداف و متا متد ران بته ضتعف ق تطر س تا از ا ردیگ

 متان  کته بتایقو  و فعلتی متای ر سک؛ ببرند یپ یزماناس

را شناستا ی  ی شتونددر دانشاا  م یپژومش موفقی  مای

در دانشتاا  متورد بتازناری  پژومشتی مای رامبرد؛ ند نگا

اب  آ ند  ناتر و منت ران مسئوتن دانشاا ، مد؛ رندیقرار گ

؛ و نتد و جتاب نگا  یمتخق  و خل  را شناستا یانسان

دانشاا  در پژومش، به صورف ستاد   مای سای امداف و ر

 شود  یو شفاف طراح
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 مایمای پژومش حاضر ا س اس  که؛ فعایی ز د ار  افتها

پژومشی دارای مف  مسیفه )چاپ مقاتف، تعتداد مجتلف 

 بنیان، پار  فناوری، مراکز رشتد،مای دانشعلگی، شرک 

بتر  ماهمای فناوری، فس بازار( اس  و تأریر مگه مسیفمسته

متای متای پژومشتی تأ یتد شتد و در بتیس مسیفتهفعایی 

تر مای فناوری دارای تأریر بیشمای پژومشی، مستهفعایی 

ی چاپ مقاتف دارای کگتتر س تتأریر است   ا تس و مسیفه

( که 1395ابرامیم زاد  و مگکاران )  افته با نتا   پژومش

 پژومشتی با عگلکترد مامگا ش در مقایه نشان دادند ارائه

فتته ارتبا  معنادار دارد، مگسوس   در تبییس ا تس  ا افراد

  تاامکان تویید رروف مای فناوری توان گف  که، مستهمی

آورد، کته فترامم متیاز طر ق تجاری کردن ا د  را  درآمد

متای پژومشتی دارد  ا س امتر تتأریر بیشتتری بتر فعاییت 

   نتتا یریدانشتاا  بتا بکتارگی شتود مت شنهادیپ بنابرا س

 یو مهتارت یموجتب آمتوزش علگت یپژوم ند  حاص  از آ

  حاص   نتا یریدانشاا  با به کارگ، فناور شود مای مسته

؛ فنتاور شتود متای مستته  یموجب تشک یپژوم ند  از آ

 یپژومت نتد  حاصت  از آ   نتتا یریدانشاا  بتا بته کتارگ

 فناور شود  یمسته ما ی موجب توسعه

ری نشتان داد کتته؛ آ نتتد  نتتا   آزمتتون معتادتف ستتاختا

متای پژومشتی تتأریر معنتاداری پژومی در ارتقای فعایی 

باشتد  در دارد و مد  ارائه شد  دارای برازش مناستب متی

آ نتد   اصتلی توان گف  کته؛ موضتوبتبییس ا س  افته می

و  نیرومتا ن تام منتد شناستا ی آمتوزش عتایی، در پژومی

 از اشتین تهد تدمای و متاتغییتر، فرصت  متایپیشتران

 برای آموزش مطلوب آ ند  و اندازطراحی چشم تغییراف،

 متایاقتدام و رامبردما طراحی و ارربخش و دانشاا  عایی

 مطلوب اس   مگچنیس آ ند  آ ند  به دستیابی برای مسرر

- تاد متی ستاز تگتدن علم  ک عنوان به آن از که پژومی

 ار ختانواد  ا تس مغتز که اس  نرم علوم از ایگردد، گونه

 از چند س  کی واق  دمد  درمی تشکی  مافناوری و علوم

 و علتم مایحوز  آ ند  پژومی، مد ر   ارزشگند کارکرد

 ستا ر متایپژومش و مطایعاف موشگندانه به جه  دمی

توانتد بتر باشد  یاا آ نتد  پژومتی متیمی علگی مایحوز 

 شتنهادیپبنتابرا س  مای پژومشی تأریر گاار باشتد فعایی 

و   ی متاگردمگتا نارما،یسگ ،یآموزش مای کارگا شودی م

بتا  یعلگت افیم یو اعضا ران مد  یآشنا یبرا ما ش مگا

 جتاد به من ور آماد  ستازی و ا؛ برگزار گردد یپژوم ند  آ

 یبستر سازی فرمنات یپژوم ند  آ نهیامکاناف تزم در زم

 به ما و دانشاا  د به عگ  آ یدر دانشاا  آزاد به طور رسگ

 یو امکانتاف متای یاطلعتات متا اا  پا ،آوری فس زافهیتج

در  یپژومت نتد  آ اتا  جامگچنتیس  مجهتز شتوند  یکاف

و  گتردد نته شفاف و نهاد عایی آموزش مراکز و ما دانشاا 

 متتای و مستتئوتن دانشتتاا ، ستتاختارما و فرصتت  ران متتد

 جتادا  دانشاا  در مادام ایعگر و مجازی منعطف،  ادگیری

  ند نگا

شتود مای پژومش پیشتنهاد متیا ان با توجه به  افتهدر پ

ی مای آزاد استلمکه؛ مسئوتن و دس  اندرکاران دانشاا 

  مای علگی و منسجم نستبر زیاستان مازندران با برنامه

 تس ابه ارتقای آ ند  پژومی در دانشاا  مگ  گگارند تا از 

مای پژومشی دانشتاا  و طر ق باعث بهبود کیفی  فعایی 

 رتقای سط  علگی دانشاا  و کشور شوند ا
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متای پژومشتی در مدف پتژومش حاضتر، ارائته متد  آ نتد  پژومتی جهت  ارتقتای کیفیت  فعایی  چکیده:

ا بتصیفی از نوب پیگا شی که با رو کترد آمیختته و  روش پژومش، تبودمای آزاد اسلمی استان مازندران دانشاا 

ان ان مازنتدرطرگ اکتشافی انجام شد  جامعه آماری آن را در بخش کیفی، اساتید دانشاا  مای آزاد اسلمی است

 ران گرو  متاینفر و در بخش کگی، مد ران و معاونیس واحدما، مد ران و معاونیس دانشکد  ما، مد  20به تعداد 

گونته گیتری در بخش کیفی از روش ن داد نفر تشکی   700اد اسلمی استان مازندران به تعداد دانشاا  مای آز

ونته گیتری ی بتا استتفاد  از روش نگنفتر و در بختش کگیت 10مدفگند و با در ن ر گرفتس قانون اشباب به تعداد 

ان داد د  نتتا   نشتنفر بته عنتوان نگونته انتختاب شتدن 248ای و بر اسا  فرمو  کوکران تعداد تقادفی طبقه

ما بتر آ نتد  مسیفه  اس  که تتأریر مگته ابعتاد و مسیفته 12پژومی دارای دو بعد )سازمانی و عگلکردی( و آ ند 

شتر و بعد عگلکردی دارای تأریر بی 962/0پژومی تأ ید شد  در بیس ابعاد آ ند  پژومی، بعد سازمانی با بار عاملی 

ما یفه اس  که تأریر مگه مسیفتهمف  مس مای پژومشی دارایتر اس   فعایی دارای تأریر کگ 950/0با بار عاملی 

مای فنتاوری بتا بتار عتاملی مای پژومشی، مستته مای فعایی مای پژومشی تأ ید شد و در بیس مسیفهبر فعایی 

د  نیس آ ندارای کگتر س تأریر اس   مگچ 701/0ی چاپ مقاتف با بار عاملی دارای تأریر بیشتر و مسیفه 783/0

  بودمای پژومشی تأریر معناداری دارد و مد  ارائه شد  دارای برازش مناسب پژومی در ارتقای فعایی 

 

 .پژومشی، دانشاا  آزاد اسلمی مایفعایی  کیفی  پژومی، آ ند : واژگان کلیدی
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