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Abstract: The purpose of the present paper was to design a model for higher education to 

meet the needs of today's society with an approach toward commercialization of 

knowledge in larger units of Islamic Azad University. The research was applied in terms 

of purpose, and in terms of method had its place within the category of exploratory 

qualitative data-based research. it was conducted in two phases. in the first phase the 

researcher focused on the experts within industry and academic sector where 18 were 

selected as a sample based on the principle of theoretical saturation using purposeful 

method and snowball sampling. Data collection was conducted using semi-structured and 

in-depth interviews with participants. First, the data obtained from the interviews were 

analyzed and implemented based on systematic approach of Strauss and Corbin, across 

three stages of open, axial and selective coding. The validation process and analysis were 

confirmed by the interviewees and then, in the second phase, the results were compiled in 

the form of a questionnaire. Afterwards the first phase of Delphi method was performed 

with 15 people, as participants, resulted in deletion of 25 components with Kendall’s 

coefficient calculated 0.564. Then the second and third stages of Delphi method were 

performed with 15 and 12 participants respectively. Considering that P-value of less than 

5% was obtained for all components, no components were deleted in these two stages and 

Kendall’s coefficient was calculated to be 0.600 and 0.788, respectively, indicating a 

strong consensus among participants. Finally, the research model was developed with 10 

main categories and 89 sub-categories. 
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 مقدمه
وارد  ینظااا،  مواشزع عاا از صااب  یاریبس دهیبه عق     

 یهااوشخصه ت یفیشده است که رقابت و ک یدیدورا، جد

 یفااارو یهاااز چاا   یکای. نادیمیم، به بساب وا یاصل

است که  یو انتظارات تیفیوفهشم ک دیهزاره جد ها دردانشگاه

از  ناا،یو اط  نیتضا  یباا یاز موشزع عا  نفعیذ یهاگاوه

وااکاز  .(1394و ه کاارا،  زادهیا)وهاعل وفهاشم دارناد نیا

موشزع عا ی  در واقاع نهادهاایی هساتند کاه در رام هاام 

 نهادهای عل ی یک جاوعاه قااار دارناد )اردو، و ه کاارا،

(. در چند دهاه گششاته  وشعاشن سانم  ع لکااد 1393

(. زیاااا 2016 فاازای  اسات )مو مواشزع عااا ی در باا  ا

ع لکاد صحیح این وااکز از یک طاف  تشسعه و پیشاافت را 

ی مورد و از طاف دیگا  روند تشسعهباای جاوعه به اروغا، وی

تاا و جاوعه را به عنشا، بازخشردهای وثبت  به وکاانی رفیاع

(. پااورع 1393 دهد)اردو، و ه کارا،تا انتقا  ویوسئش 

وتخصص باای دساتیابی باه تشساعه پایادار و نیاوی انسانی 

ها از موشزع عاا ی پشیاا و وتشاز،  وستلزم باخشرداری جاوعه

هاا و وشسسااآ مواشزع کارمود است و جز با ایماد دانشاگاه

تشا، بدین وقصاشد نالاش شد)رعاالیا، و ه کاارا، عا ی ن ی

ها و وشسساآ موشزع (.  از این رو  اگا اواوزه دانشگاه1395

ا از یک سش  وحش پااورع نیااوی انساانی وتخصاص عا ی ر

-وشرد نیاز تشسعه اقتصادی  اجت اعی  فاهنگی و سیاسی وی

(؛ و از ساشی دیگاا  وحاش 2013دانند )هیدا گش و فاشنت  

تش ید و تشزیع اندیشه و علم و یا باه اصاح ) )اردوگااه علام 

هاا گیاند  به این د یش است کاه دانشاگاهجدید( در نظا وی

ه عنشا، یاک نهااد اجت ااعی باه نیازهاا  عااوریاآ و باید ب

ی جشاواااع پاساااخگش باشاااند )اردو، و ا زاوااااآ تشساااعه

زیاا واوشریت اصلی موشزع عاا ی باامورده  (؛1393ه کارا،

ای افاااد و کاد، نیازهای خاا  موشزشای و مواشزع بافاه

 ه ین طشر نیازهای جاوعه و تشسعه اقتصادی جاوعاه اسات

هااای تشسااعه سیاساات(؛ و 2014 را،)م یناساااندو و ه کااا

ها(  )یعنی دانشگاه ه کاری ویا، ذینفعا، یاقتصادی زوینه

  (. 2019  کند)عبام و ه کارا،فااهم ویرا  دو ت و صنعت

تأثیا  عا ی )سحش در هیژو ع بااهزوشم ه یتا تاتی  باادین

و  دیقتصاا ،گشناگشهااااای خاااا ب تشسعهدر  یناپشیارنکاا

 بنااابااین اجاااای اثااابخ  سیسااتمدارد.  جاوعه ها کیفیت

عا ی به وعنی در نظا گافتن  ودیایت پاسخگشیی در موشزع

کننادگا، فعاا  در فامیناد دانشمشیا، باه عناشا، وشاارکت

دهنده  ودیا و رهبا  وابد موشزشی  وعل ا، به عنشا، موشزع

موشزشی در نق  ود  ونابع انسانی پاسخگش نسبت به جاوعه 

ها  تبدیش (. افزو، با این2014 کارا،است )م یناساندو و ه 

هاای ای  وحادودیتگاا به مواشزع تاشدهموشزع عا ی نخبه

های باه وجاشد های اخیا  چا  بشدجه موشزع عا ی در سا 

های سنتی ودیایت به ویژه وداخله زیااد موده در وشرد شکش

ها و در پای م، تعاشیا اختیاار باه ها در اوشر دانشگاهدو ت

هاا اعث گادیاده پاساخگشیی و و یازی دانشاگاهها بدانشگاه

 (.1389اه یت یاید )نیلی و ه کارا، 

واقعیت باکم با نظام موشزشی عا ی ایااا، در باا ی بیاانگا 

هااا در روی دانشااگاهواناادگی از وساایا پاای تاااخیا و عقاا 

هاا در ایان جشاواع  کششرهای تشسعه یافته است که دانشگاه

بستا شاایط جاوعاه جدیاد تحش  و کارکادهای نشبتی را در 

ساازی کنند. و ی با وقشف به اه یت و  زوم تماریتمابه وی

سازی دان  در دانشاگاهها  ع لکاد تماریدان  در دانشگاه

ای صاشرآ نگافتاه های کششر وا  به نحش بایساته و شایساته

است. زیاا باای تشسعه پایدار در جاوعه باید علم باه فاهنا  

اد، علام در جاوعاه نیاز از وسایا تبدیش ششد و فاهنگی کا

ی گاشرد. باه طاشر کلای واشی فزاینادهسازی م، وایتماری

سازی دان  و گاای  موشزع عا ی به پاسخگشیی باه تماری

نیازهای جاوعه  تفکا ع یق پیااوش، ابعااد و پیاوادهای ایان 

های جااوع وانناد دانشاگاه مزاد پدیده نشظهشر را در دانشگاه

  طلبد.وی

ستا وحقق بام، مست تا با انمام این پژوه   باه در ه ین را

جاوعاه  یازهاایباه ن یموشزع عا  ییپاسخگش یا گشطاابی 

وابادهای بازر  در  دانا  یساازیتماار کاادیاواوز با رو

بپادازد. اه یت این وهم به قدری است  یدانشگاه مزاد اس و

تاشا، ادعاا کااد بااای او این باار در کشاشر اسا وی که وی

تاشا، گفات یابد. پا  وایاا، این وهم تحقق ویعزیزوا، ای

هاای عل ای در جاوعاه از کاربادی کاد، و کاربست موشخته

 باشد.ها ویسازوکارهای وهم پاسخگشیی دانشگاه
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اوعه ششد به وتن جاگا منچه در دانشگاه تش ید و نشا داده وی

 کاار نیازهاای جاوعاه باه کاار گافتاه نشاشد نیاید و در رفع

تاا خشاهاد واناد و هادف اساسای دانشاگاه کاه اب اههدانشگا

بامورده کاد، نیازهاای جاوعاه اسات وحقاق نخشاهاد شاد. 

زی داناا  بااه عنااشا، یکاای از سااابنااابااین بایااد بااه تماااری

تشاند باصاش های دانشگاه نگایست که ویواوشریتوه تاین 

 کار دانشگاه را باای جاوعه ول شم و د نشین کند.

ذینفعا،   سایا و هادو ت که اندهشد وتشکا هاروی و استنزاکا

 به عا ی موشزع میا که دارند را وحا به این ایفزاینده طشر به

 یاک بخا  این میا اینکه از کند  اعموی ع ش اثابخ  طشر

 طای دوره در دانشامشیا، میا است  اقتصاد باای وحاک ابزار

 هاکا ج و هادانشگاه میا و گیاند وی یاد کافی بد به تحصیش

 جشاوعشا، در را نشموری و شد، ولی ودرنیزه اهداف تشاندیو

(. پاسااخگشیی و 2011هاااروی و اسااتنزاکا(کننااد وحقااق

ها )موشزع عا ی( در قبا  جاوعه در ابعااد وسئش یت دانشگاه

های گشنااگش، م،  نااظا باا تعایات و تقشیات نقا  و وش فه

یاا ها در جاوعه اهم از جاوعه وحلی  ولی و اجت اعی دانشگاه

جهانی است. این ابعاد در دورانی که پشت سا نهااده  شااهد 

تشا، ها ویتحشوآ بسیار بشده است که از ج له وه تاین م،

تغییا  گاای  از پاساخگشیی قاانشنی باه پاساخگشیی عل ای 

(؛ باکت از پاسخگشیی ونابع به پاسخگشیی 2003)کیتاگاوا  

جاای  در وشرد پیاوادها؛ پاساخگشیی باه دو ات و واادم باه

پاسخگشیی صاف به دو ات و نیاز پاساخگشیی باه وشاتایا، 

وتعدد به جای وشتایا، وحدود موشزع عا ی را باا شا اد ) 

هاا تشا، گفات دانشاگاه(. بناباابن وی1389نیلی و ه کارا،

نق  وه ی در ایماد دان  و فناوری در سحش) اقتصاادی و 

تاا شاد، (. اجت ااعی2017اجت اعی یک ولت دارند )ها، 

هاا و ن  و اجت اعاآ عل ی در ویه وی وبابثااآ؛ بیانیاهدا

های وابشط به علام و مواشزع عاا ی در دهاه اخیاا ه ای 

-سیساتم ولای واکز (.2011تنها و ه کارا، )وشهشد است 

 باا (  پاساخگشییNCHEMSعاا ی) مواشزع وادیایت های

 :است بندی ن شدهتقسیم زیا انشان به را پیشستاری رویکاد

 
 

 پيوستار  رويکرد با پاسخگويي انواع . 1شکل 

Figure 1. Types of responses with a continuous approach  

 

 عینای و کلای اهاداف تحقاق ویزا، به: ایباناوه پاسخگشیی

 و شاده اساتاندارد هاایمزوش، با ع شوا و دارد تشجه وشسسه

 تقی پاشر)ن ایادوای تاکید تمابی و مواری هایکنتا  اع ا 

(. پاسخگشیی قانشنی: به این وعنا که تا 1388صفایی  و ظهیا

کنند یا چه بد وتصدیا، اوشر از قشانین و وقاراآ تبعیت وی

در بااباااا وااجاااع قضاااایی پاساااخگش هساااتند )وشساااشی 

های پاسخگشیی قانشنی در باگیانده نظارآ(. 1392وس جقه 

، انحباا  ع لکااد باا بیاونی با ع لکاد اسات کاه هادف م

ا زاواآ قانشنی و قاشانین اساسای اسات  اساام پاساخگشیی 

فقهای )قانشنی باا رواباط اصایش و وکیاش نهااده شاده اسات

1380.) 

کاه  زواانی پاساخگشیی ایان ای(:)وشاکاه تشافقی پاسخگشیی

باین  اناد نشاده بیاا، ودو، و روشن و صایح طشر به قشانین

 فیزیکی:  به پاسخگشیی .گاددوی وحا) تشافقی بحشر طافین

 و واا ی وناابع شاده و بسااب وناسا  کاارباد و تخصیص

 .دارد تأکید فیزیکی

پاساخگشیی   ناشن ایان تحقاق وزوا  اختیااری: پاساخگشیی

ویژگای  و خباگای د یش به افااد است. افااد داوری و قضاوآ

ناشعی  و گیانادقااار وای اعت ااد واشرد ونز تای  و وهاارتی

 .گااددوای وحا) داوطلبانه و تیاریاخ هنماری  پاسخگشیی

 که نشن پاسخگشیی این انتظار(:  )وشرد بینیپی  پاسخگشیی

-وی قاار دیگا پیشستار انتهای در قانشنی پاسخگشیی به نسبت

 تغییاااآ به بارسی تشجه با که است ودیاانی نیازوند گیاد 

 باا واثثا و گا عشاوش کنتا  سازوانی  وحیط در شده ایماد

دهناد  قااار بینی و پی  تشجه وشرد قبش از را یهاگیاتص یم

 (. 1388صفایی  و ظهیا تقی پشر)
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 هاای پاساخگشییسیستم که دارند تأکیدبا این اوا  وحققا،

 وااکاز سیاسی دارند. و چندگانه ابعاد ه شاره  مویز  وشفقیت

 باین در اعتبار خاشد و بیثیت کس  جهت در عا ی موشزع

 باشاند.  پاسخگشیی داشته به یرویکاد چنین باید نیز ع شم

 و ایبعاد واشاکاه باه عااورآ به بنا زوانی در که طشری به

 در م، نشن قاانشنی دیگا شاایحی در و گادد تشجه م، تشافقی

گیاد.  قاار وشرد و بظه بشروکااتیک وقاراآ پشیاع راستای

 هاایسیساتم در تحقاق اط عااآ فناوری ودیاا، ه چنین

-سااوایه باا تشاننادها ویارند. م،د بسزایی نق  پاسخگشیی

 و یادگیای و بهبشد یاددهی در را م، تأثیا اوا این در گشاری

 بهبشد در در نهایت و نشا، دهند خدواآ اراله و دهیساوی 

 دانشامشیا،  اسااتید  نسابت باه ع اش در وثسسه ودیایت

 و یابند دست روزافزو، به تشفیق سازوا، نفعا،ذی و کارکنا،

 باه تشانادوای پاساخگشیی وناظاه درخصاش    تاتی بدین

 (.2000ششد)دایگش و کشکش  ختم باد و پیاوزی

هاا فقاط مواشزع و در گششته واوشریات و رساا ت دانشاگاه

ای در گساتاع اقتصااد پژوه  بشد که نق  تشسعه دهناده

سااازی داناا  عل اای دانشاای از طایااق فعا یاات در تماااری

وزه با تشجه به تحشوآ ؛ اوا اوا(2013داشتند)بشلم و هشگا،  

روی داده در وحاایط جهااانی و تغییااا در روابااط بااین سااه 

ع لکاد اصلی )صنعت  دو ت و دانشگاه( رسا ت سشوی نیز با 

ها نهااده شاده اسات و م، ه اا، کاارمفاینی عهده دانشگاه

دانشگاهی و وشارکت در تشسعه اقتصادی و اجت اعی جشاوع 

ی فااتا از فعا یت و (؛ و این رسا ت چیز1391است)روبانی 

درگیاشد، در پژوه  جهت ایماد پایاه دانشای باه ونظاشر 

(. زیااا دانشاگاه 2010گستاع صنعت است )گااو و اریناش 

کناد تاا کارمفاین دانشگاهی است که به طشر فعا  ت ع وی

درباره کس  و کارها به نشموری بپاادازد و ساعی دارد تاا در 

شد)ص دی ویاک لی شکش داد، به مینده جاوعه وث اث ا با

 کاارمفاینی تعاریت تابی  در (. 1395و ص دی ویاک لی 

 از اساتفاده و سازی دانا یتمار هایفعا یت به دانشگاهی 

 تمااری و ونافع وا ی کس  باای دانشگاه فکای هایدارایی

 کاارمفاینی گااا،پاژوه  از باخای است. بتای شده اشاره

 با کاده و تعایت وریفنا انتقا  از خاصی شکش را دانشگاهی

 پژوهشگاا، که افتدوی اتفا  زوانی پدیده این که باورند این

باه  تصا یم غیاانتفااعی  پژوهشای نهادهاای و هاادانشاگاه

-وثسسه در یافته تشسعه یا و شده تش ید فناوری سازیتماری

 ساازیتمااری وع ش  طشر به بنابااین گیاند. وی خشد های

-وای فاض دانشگاهی کارمفاینی اب وتاادف را دان  دانشگاه

 وعناای باه ساازی(. تماری2007کنند) تش  و چارنیتسکی

 فااینادهایی و خادواآ هاا فامورده به پژوه  نتایج تبدیش

 باا و باشاند تمااری وعااو آ وشعاشن تشاننادکه وی است

 هام، مفاینی اقتصادیارزع و پژوه  نتایج کاد، کاربادی

 مفاینای نق  و پژوه  به درویکا این گستاع دارد. تأکید

 از بسیاری تا است شده باعث جشاوع و پیشافت تشسعه در م،

 خاشد هاای عل ایباناوه و هاسیاست رأم در را م، کششرها

 و ایماابی نقشای هام راهگشر این از هادانشگاه تا دهند قاار

 هام و کنناد ایفاا کششر پیشافت رشد و در گششته از بی 

هاای فعا یات گساتاع و اداواه بااای را نیااز واشرد بشدجاه

 (.2015 کنند)اندرسش، فااهم خشد پژوهشی

-بنابااین تعاو آ ویا، نظام موشزع عا ی و نیازهای جاوعه)

بازار کار( به واسحه نقشی که ایان دو وهام در تشساعه ه اه 

هاای کنناد  ه اشاره وسائله پاژوه جانبه جشاوع ایفا وای

 یج هاشردر ی نظام موشزع عا ه چنین  وتعدی بشده است.

به عنشا، یکی از دو قحا  تعلایم و تابیات در  اا،یا یاس و

وسئش یت تابیت نیاوی انسانی وتخصص و کارمود وشرد نیااز 

؛ و در های وختلت باا عهاده داردجاوعه را در سحش) و رشته

هاای ارزیاابی مواشزع ی ایاا،  شااخصباناوه چهارم تشسعه

صشی  شاشرای عاا ی عا ی در ج هشری اس وی ایاا، که به ت

از سااشی وزارآ  1384انقا ب فاهنگاای رسایده و در سااا  

موری انتشار یافته را ویزا، پاساخگشیی علشم  پژوهشاآ و فن

و ا تزام اجت اعی دانشگاه ذکا ن شده است.  بنابااین  با تشجه 

هاای ایااا، ) باشیژه دانشاگاه مزاد به ایان کاه ورود دانشاگاه

  از یک وزیت به یک عااورآ سازی داناس وی( به تماری

اناد باه های وا هنشز نتشانساتهتبدیش گشته است اوا دانشگاه

های عل ی خشد را وارد بازار کنند و تعااولی نحشی وشثا یافته

وشثا بین باازار و دانشاگاه باقااار ساازند. از ایان رو بایاد باا 

نگاشی جاوع وم شعه شاایط و عشاوش تاثیاگشار باا تمااری

ها )بشیژه دانشگاه مزاد اسا وی( واشرد دانشگاه ساز دان  در

 شا در این پژوه   ت ع شده است تا باه  تشجه قاار گیاند. 
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 سشا  زیا پاسخ داده ششد: ا گشی وناسا  بااای پاساخگشیی

 رویکااد از اساتفاده  با اواوز جاوعه نیازهای به عا ی موشزع

 است؟ کدام دان  سازیتماری

ادبیاآ پاژوه  دربااره روناد   وبانی نظای پژوه  به واور

پاسخگشیی موشزع عا ی و تماری سازی دان  اختصا  وی 

 یابد.  

 

 گذشته خارجي و داخلي پژوهش های بر   مروری. 1 جدول

Table 1. A review of past domestic and foreign research

  عنوان نتيجه نام محقق

پورنقي و 

حجازی 

(1398) 

های آموزشي و پژوهشي کمتررين أریرير را در رشرد و و مکانيزموامل اقتصادی بيشترينعطبق نتايج اين پژوهش 

- و أجاری هاشرکت گذاران دانشگاه بايد برای أسهيل در ايجادمديران و سياست. سازی دانش دارندموفقيت أجاری

دانرش  سرازیجاریأ از ناشي درآمد گذاری أوزيعدانش، و سياست سازییگذاری أجارمشيخط دانش، سازی

فراگررد  در نقرش دارای و ذينفرع هایطرف بين های گسترده ايجاد ارأباطفعاليت نمايند و در اين راستا، شبکه

 .را أوسعه دهند سازی دانشأجاری

-بر أجاری بررسي عوامل مؤرر

 دگاهيد دانش از سازی

انشجويان أحصيالت أکميلي د

 دانشگاه 

 

عرفان و 

همکاران 

(1397) 

دهد که طبق نتايج اين پژوهش دولت، نقش مهمي در روند ايجاد دانش و أجارب دارد. همچنين  اين نتايج نشان مي

د ها و ايجاد شررايط محيیري، نيازمنريابي دانشگاهايجاد هماهنگي برای ايجاد دانش جديد و همکاری در زمينه

 های صنايع امروز است.سياست

های اخالقي أحليلي بر مولفه

سازی دانش در آموزش أجاری

 عالي
 

خادمي کله 

 (1396لو)

های درسري، مشرارکت کارفرمرا در طبق نتايج اين پژوهش سازوکارهايي همچون اعتبارسنجي دانشگاه و برنامه

ای، آموزش مبتني برر کرار، رصرد دانرش حرفههای مهارأي و مبتني بر صالحيت أدوين برنامه درسي، آموزش

در بازار کار و ارائه خدمات پژوهشي به صنعت و بازار کرار از جملره پرکراربردأرين سراز ها آموختگان دانشگاه

 آيند.وکارهای ارأباطي ميان آموزش عالي و بازار کار به شمار مي

ارائه الگوی مفهومي ارأباط 

 آموزش عالي و بازار کار

 عباس و

همکاران 

(2019) 

طبق نتايج اين پژوهش دولت، نقش مهمي در روند ايجاد دانش و أجارب دارد. همچنين ايجاد هماهنگي برای ايجاد 

 های صنايع امروز است.ها و ايجاد شرايط محيیي، نيازمند سياستيابي دانشگاهدانش جديد و همکاری در زمينه

 بررسي رابیه بين همکاری

 و أوليد ایبر دانشگاه و دولت

 برای جديد دانش سازیأجاری 

 صنعت در استفاده

 

 اليسپز

(2012) 

پذيری موسسات آموزش عالي بيشترين نقش را در  پاسخگويي دانشگاه حاکميت و مسئوليتطبق نتايج اين پژوهش  

 داشتند.

آموزش عالي در پاسخگويي

 محيط جهاني

نادری و خانلو 

(2012) 

 ها از نظرکارشناسان دانشگاهيهای انگيزشي در أقسيم حق امتياز به دانشکدهأخاذ سياستطبق نتايج اين پژوهش  ا

سازی، حمايت مالي، ايجاد ساختار الزم و دانشکده آزادی بره أرأيرد در دانش و شبکه سازیو متخصصان أجاری

 .گيرندهای بعدی قرار مياولويت

سازی دانش در الزامات أجاری

 ت کارآفرينيها و موسسادانشگاه

 روش کار
پژوه  باعا از نظا هادف از ناشن تحقیقااآ کااربادی      

 ییپاساخگش یبااا یواد  یطاابااست زیاا هدف پاژوه   

 سازییتمار کادیجاوعه اواوز با رو یازهایبه ن یموشزع عا 

ی بزر  دانشگاه مزاد اس و اریجاوع و بس یوابدهادر  دان 

داده  یفاایک قاااآیه تحقدر زوااااساات. از نظااا شاایشه اجاااا  

 موااری جاوعاه  است. یو از نشن اکتشاف )گااندد تئشری(ادیبن

  باشد. بخ  ویدو  شاوش پژوه  این

کننده در این پژوه  شاوش اعضای هیاآ گاوه او  وشارکت

-های ودیایت )موشزشای  مواشزعها در بشزهعل ی دانشگاه

عا ی  ونابع انساانی  وادیایت دانا ( و وتخصصاا، بخا  

باه صاشرآ  در این بخ  گیایروع ن شنهباشند. صنعت وی

 اشابان نظاای  و با اسام اصشگش ه بافی و تکنیکهدف ند 

 و صانعت بخا  در نظاا،صاب  و نفا از خباگا،18تعداد 

نفا 15 از این تعداد .  انتخاب شدندعنشا، ن شنه  دانشگاه به 

ا، در نفا از صاب  نظاا، و خباگ 3از اعضای هیاآ عل ی و 

هاا در زویناا  انتخااب شادند کاه بیشاتا م، بخا  صانعت

 ساازی دانا  مواشزع عاا ی و تمااریوشعشعاآ وابشط به 

 موری اط عااآابزار ج اع داشتند.فعا یت ع لی یا پژوهشی 

بشد.  کنندگا،با وشارکتو ع یق ساختار یافته وصاببه نی ه

فات ها باا اساام رهیاهای بدست موده از وصاببهابتدا داده

سااازی و در سااه وابلااه پیاااده بیناتااوم وکااسااانظاونااد 

ابتادا کدگشاری باز  وحشری و گزینشای  تحلیاش گادیاد. در 

کنندگا، پیاده و پ  ه   اظهاراآ باصش از وصابب  شاکت

طاشر ومازا  از چندین بار بارسی  وحا   وهم استخاای و به

ه  بندی شدند. در این پاژوششنده دسته دربارۀ ها وصاببه

های وابد تحلیش ج  آ بشده اسات و پا  از باشف گفتاه

ها پااراگااف ناواتبط با وشعشن پژوه   اط عاآ در قا   ده

در وابله بعد وفاهیم باصاش از اظهااراآ بندی شدند. دسته

-استخاای و کدگشاری شد. در ابتدا روزهای وناس  به بخ 

https://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3613-fa.pdf
https://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3613-fa.pdf
https://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3613-fa.pdf
https://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3613-fa.pdf
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روزها ها اختصا  داده شد و در نهایت این های وختلت داده

بندی شد )کدگشاری بااز(. در وابلاه ها دستهدر قا   وقش ه

بعد پژوهشگا از کدگشاری باز فاصله گافته و ارتباط ویا، ها 

های  را وشرد بارسی قاار داد. پژوهشگا در وقش ه با زیاوقش ه

هاا این وابله وقش ه اصلی را در واکز قاار داده و سایا وقش ه

دگااشاری وحااشری(. در نهایاات دهد)کرا بااه م، ارتباااط واای

بندی های وشااتاک و دسااتهبااا بااشف ج لااهپژوهشااگا 

وفهاشم  677 وفهشم در وابل  کدگشاری بااز   های همج له

 وقش اه در 357به دست مود و سپ  در کدگشاری وحاشری 

و    پدیده وحشریایگا  راهبادی  زوینهشاایط علی  وداخله

وقش ه در 114داد بندی شد و در سحح سشم تعپیاودها طبقه

کدگشاری انتخابی به دست مود. ه چنین بااای اط یناا، از 

نفا از استادا، وااتبط نشاا، داده شاد و  4ها به روایی یافته

بنیاد  وعیارهای نظای  داده ها داده بشد،باای ارزیابی وح ئن

 استااومو ع شویت  پشیایتحابق  کنتا  پشیای شاوش فهم

دقات بارسای شادند. بااای وقایسا   ( باه2008) کشربین و

شده چندین بار ارزیابی شادند و  های پیادهتحلیلی  وصاببه

موده با اط عاآ خام وقایسه شاد. ه چناین دست ا گشی به

کنندگا، وسیل  اعضا از تعدادی وشارکت یابی بهباای کنتا 

ها را ارزیابی کنناد. عا ن منکاه در خشاسته شد کلیت یافته

ری  دربااارۀ وفاااهیم و وقااشوآ وسااتخای از رونااد کدگااشا

داده  ها از نظاهای استادا، و وتخصصا، روع زوینهوصاببه

  شد.بنیاد بهاه باده 

نفاا از اعضاای  42کننده در این پاژوه گاوه دوم وشارکت

های )موشزع هیاآ عل ی و خباگا، دانشگاهی مشنا به بشزه

ش در ایان بخا  سازی دان ( بشدند. اعضا  پانعا ی و تماری

به روع تکنیک د فی و با تشجه به سحح تحصی آ  مشنا باا 

روع پژوه   ساشابق پژوهشای و باخاشرداری از تماباه در 

ساازی دانا  )تادری   کاار وشعشن  موشزع عا ی و تماری

ها در ای و یا ها دو(  انتخاب شدند. ابزار گادموری دادهبافه

باصاش از  وابله دوم پاژوه   پاسشاناوه وحقاق سااخته

تحلیش کدگشاری وصاببه خباگاا، در وابلاه او  پاژوه  

 وقش اه 114  با اصلی وقش ه 10 قا   باشد. پاسشناوه دروی

طاابی شد و در اختیار خباگا، ونتخا  در راناد او   فاعی

 15هاای عااشدآ شااده قااار گافاات. در وم اشن پاسشااناوه

  پاسشناوه او  به  حاظ استخاای و تمزیه و تحلیش  وناسا

 25بنادی نتاایج  تشخیص داده شد. پ  از بارسی و ج اع

صادم از دور نخسات 5گشیه به د یش کس  ویانگین ک تا از 

% باه دسات مواد.  54خاری شد. عای  کندا  در راناد او 

نفا 12و 15سپ  وابله دوم و سشم د فی به تاتی  با روی 

از خباگا، انمام شد. با تشجه به اینکه عای  وعناداری باای 

ای در % بدسات مواد  هایو وش فاه5ها ک تا از  اوی وش فهت

وابله دوم و ساشم د فای باشف نگادیاد  و عاای  تشافاق 

وحاسبه گادید که باکی  788/0و  600/0کندا  به تاتی 

از اتفا  نظا قشی در بین اعضاست. در نهایت ود  پژوه  با 

 زیا وقش ه فاعی تدوین شد. 89وقش ه اصلی و 10

وشازین اخ قی شاوش اخش رعاایت مگاهاناه  در این پژوه  

تض ین بایم خصشصی و رازداری رعایت شد. ه چنین زوا، 

ها ع ن تاکید به تک یاش ت ااوی ساشا ها  تک یش پاسشناوه

ه کنندگا، در وشرد خاوی از پژوه  در ها زوا، و ارالشاکت

ه اط عاآ فادی وختار بشدند و به منها اط ینا، داده شاد کا

. واند و این اوا نیاز کااو  رعایات شاداوانه ویاط عاآ وح

 پاااااااژوه  باعاااااااا باااااااا کاااااااد اخااااااا  

IR.IAU.TMU.REC.1399.412  .ثبت شد 

 هایافته

وناساا  باااای   ا گااشی) در پاسااخ بااه سااشا  پااژوه      

 اساتفاده  با اواوز جاوعه نیازهای به عا ی موشزع پاسخگشیی

کیفای  هاایاست؟(  داده کدام دان  سازیتماری رویکاد از

گااادموری شااده از فامینااد اجاااای وصاااببه هااای نی ااه 

هاای پاژوه  )خباگاا، و صااب  ساختاریافته با مزواشدنی

نظاا، صنعت و دانشگاه( به صشرآ کدگشاری باز  وحاشری و 

گزینشی وشرد تمزیه و تحلیش قاارگافت. خ صه یافته هاای 

بدساات موااده از فامینااد اجاااای سااه وابلااه کدگااشاری در 

 شده است:  وردهم( 2جدو )
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 های بدست آمده  از ضريد  أوافق کندال. ابعاد و مولفه2جدول 

Table 2. Dimensions and components obtained from Kendall agreement coefficient 
 هاگويه ابعاد هاگويه ابعاد

ي
ط عل

شراي
 

 فرهنگ حاکم بر جامعه -1

 أوجه دانشگاهها به أقاضای محلي  -2

 چشم انداز دانشگاه -3

 سازی دانشگاه بومي-4

 کيفيت سنجي دانشگاه-5

 مميزی و ارزيابي دانشگاه-6

 پژوهش محوری-7

 علم مداری -8

ی
ط زمينه ا

شراي
 

 درآمدزايي دانشگاه-1

 ارأباط بين صنعت و دانشگاه-2

 قابليت همسويي و سازگاری با أحوالت علمي-3

 الزامات زيست محيیي-4

 نامه ريزی کالن آموزشيگذاری و برسياست-5

 أمايز و منحصربفرد بودن-6

 اقتدار حرفه ای دانشگاه-7

 مزيت رقابتي-8

 أغييرات اجتماعي و نسلي-9

 أحوالت فن آوری-10

 أوانمندسازی کسد و کارها-11

ط مداخله گر
شراي

 

 گيری دانشگاهقدرت أصميم-1

 انگيزه دانش آفريني در دانشگاه -2

 ت علوم سياستهای عمومي در وزار-3

 های مناسدأدوين و اجرای خط مشي-4

 قوانين و مقرارت وزارت علوم -5

 های حمايتي دولتسياست-6

استراأژيها
 

 

 استقالل دانشگاه -1

 چابک سازی فرآيندها -2

 ارزيابي و نظارت -3

 برنامه محور بودن  -4

 مسئله محور بودن -5

 هاأقويت مسئوليت اجتماعي دانشگاه -6

 بخشي دانشگاهارزيابي ارر-7

 داشتن أفکر سيستمي و استراأژيک -8

 ريزی و امکان سنجي طرح جامعبرنامه -9

 أشکيل اأاق فکر-10

 ايجاد همسويي در کارکردهای دانشگاه-11

 بسترسازی برای زيرساختها -12

پيامدها
 

 رفع نيازهای جامعه  -1

 جلوگيری از فرار مغزها  -2

 فناوری-رشد علمي -3

 اشتغالزاييکارآفريني و -4

 أوانمندسازی نيروی انساني-5

 رضايت ذينفعان-6

 رشد صنعت-7

 رضايت ذينفعان-8

 شفافيت و پاسخگو بودن دانشگاه-9

ش
ی دان

ی ساز
ی أجار

ل و فعاليتها
مراح

 

 حل مسئله -1

 عملياأي کردن ايده  -2

 نوآوری  و أوليد محصول -3

 ايده پردازی -4

 أيم سازی حرفه ای -5 

 طريق دانش درآمدزايي از -6

 بسترسازی برای أبديل ايده به محصول-7

 بهره برداری از ايده -8

 أامين اعتبار مالي برای ايده-9

 ايجاد کسد و کارهای جديد -10

 ها سرمايه گذاری بر روی ايده -11

 ای و أخصصي  نظارت و ارزيابي حرفه -12

ش
ی دان

ی ساز
ي أجار

ی اصل
اجزا

 خود دانشگاه             -1 

 گذار سرمايه -2

 عوامل دورن سازماني    -3

 بسترسازی قانوني  -4

 کيفيت محتوا های اموزشي  -5

 مديريت بازار -6  

 أبديل دانش به محصول /خدمت -7

 انکوباأورها -8 

ش
ی دان

ی ساز
ی أجار

ن اجزا
مهمتري

 ريزی پويا      برنامه-1 

 مصرف کننده دانش -2

 بودجه بندی     -3

 ولتي  حمايت بخش د-4

 امکان سنجي أجاری سازی دانش-5

 أوسعه ،نوآوری و رشد -6 

 سرمايه گذاری در استارت آپها-7 

 بازخورد  -8

 ايجاد شرکتهای مبتني بر دانش و اقتصاد -9 

ن 
ن درو

ذينفعا

ن 
ي و برو

سازمان

ی 
ي أجار

سازمان

ش
ی دان

ساز
 جامعه دانشگاهي   -1 

 بخش خصوصي -2

 نهادهای عمومي و دولتي-3

 کليه افراد جامعه  -4

 های صنفي و صنعتي انجمن -5

ن 
ن درو

ش آفرينا
نق

ن 
ي و برو

سازمان

ی 
ي أجار

سازمان

ش
ی دان

ساز
 دانشگاهيان در امور جامعه -1 

 دفاأر ارأباط با صنعت -2

 بانکها و صندوقهای سرمايه گذار -3

 صاحبان سرمايه- 4 

 مديران صنعت  -5 
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 صاحبان صنايع و کسد و کارها-6

 صنعت  -7

 مديران و کارکنان عملياأي -8 

 های قانون گذار سازمان -6 

 

ششد  ود  پاارادی ی از وشاهده وی 2 شکشه انگشنه که در 

گاناه شااایط علای  شااایط سه وابله کدگشاری از ارکا، ده

رکاان  5گااا  پدیااده وحااشری )از ای  شاااایط وداخلااهزوینااه

ده است. در است(  راهبادها و پیاودها تشکیش شتشکیش شده

های استخاای شاده از وابلاه این وابله با استفاده از وقش ه

سازی دان  به عنشا، پدیده وحشری کدگشاری  وقش ه تماری

در واکز پارادایم تاسی ی کدگشاری قااار داده شاده اسات و 

  سپ  سایا ارکا، پارادایم کدگشاری شناسایی شدند.

 

 
 سازی دانشلي به نيازهای جامعه امروز با رويکرد أجاری.  مدل مفهومي پاسخگويي آموزش عا2شکل

Figure 2. Conceptual model of higher education responding to the needs of today's society with the 

approach of commercialization, knowledge 
 

 گیریبحث و نتیجه

   

ا ه تشساعه سا اناداز بیساتنهایی چشم سند با اسام     

 اقتصادی و اجت اعی  ج هشری اس وی ایاا، باید در سا 

به وععیت او  اقتصادی  عل ی و فناوری در سحح  1404

ساهم ایااا، از ونحقه ارتقا  یابد.  و ی با تشجه به اه یات 

وم شن ذخایا طبیعی جها، و ه چنین وعاعیت وحلاشب 

باه اس وی ایااا، جایگاه ج هشری درکششر  انسانی نیاوی
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های اقتصادی ه چش، تش ید ناخا ص داخلی   حاظ شاخص

پااشیای در وقایسااه بااا دیگااا شاااخص نااشموری و رقاباات

های واادی  کششرهای دنیا که فاقد بسیاری از این ساوایه

ای وا ی  وعنشی و انسانی هستند جایگااه چنادا، باازناده

ها در با  باعا بیشاتا نیست. زیاا ا گشی وشجشد دانشگاه

زع و پژوه  تاکید دارند وک تا به نقا  دانشاگاه با موش

های وهم دانشگاه است  تشجاه کارمفاین که یکی از رسا ت

موشختگاا، دانشاگاهی در ناخ باوی بیکااری دانا دارند. 

هاای عاعت در تادوین و اجااای درسات باناواهکار   بازار

ای فااگیا و ه ه سشنگا بااای تشسعه اقتصادی  نبشد باناوه

وی انسانی وتخصص و وشاردی از این دسات از پاورع نیا

وه تاین عشاولی است که اوااوزه باه وشاکلی باا عناشا، 

موشختگا، موشزع عا ی تبادیش شاده اسات. اشتغا  دان 

تاین وشک تی است که در زوا، باعاا بیکاری از پیچیده

وجشد دارد و به رغم تشجه وسئشو، باای ایماد کار  ایااا، 

؛ دان  موشختگا، جشیای کار روباوست ه شاره با انبشهی از

ای هنگفات و چنادین ساا  دان  موشختگانی که با هزینه

-صاف وقت بدو، کس  وهارآ و تخصصی تحصیش کااده

اند. از منماکه این اوا   وشکلی اجت اعی و اقتصادی اسات 

  و کن است در مینده به یک بحاا، تبدیش ششد.

شیی مواشزع ی پاساخگدر این پژوه  ت ع شد تا پدیده

ساازی  عا ی به نیازهای جاوعه اوااوز باا رویکااد تمااری

 ی داده بنیاد وبتنای باا رویکااددان  با استفاده از نظایه

بناابااین   سیست اتیک وشرد ا گشسازی وفهشوی قاار گیاد.

-با تشجه به ود  وفهشوی بدست موده در این تحقیق وای

ای و بظاه مزاد اس وی باید تشا، قاباشدانشگاهتشا، گفت 

ساازی سازی دان  را داشاته باشاند. تمااریباای تماری

دان  و وجشد فاهن  کارمفاینانه دانشاگاهی  گااای  باه 

دهاد و نتیماه م، بااوز نشموری را در دانشاگاه ارتقاا  وای

  نشموری است. 

 گادد: در راستای این پژوه  پیشنهادهای زیا اراله وی

طایاق از باید   اس وی مزاد روسا و سیاستگشارا، دانشگاه-

های بهسازی وااکز ارتباط صنعت با دانشگاه و ایماد شبکه

ی را یحاوح اط یناا،ارتباطی بین صنعت و دانشگاه عادم

بیشتا را فاااهم کنناد و باا و زوینه ارتباطاآ  کاه  داده

ای تسهی آ کام بهااه و تساهیش فامینادهای قاانشنی حاع

 .د دهندتماری سازی دان  را در دانشگاه بهبش

در نظاام موشزشای کشاشر بایاد باا روسا و سیاساتگشارا، -

اع ا  بازنگای در رویکادهای موشزشی و  تشجه جادی باه 

یاادگیای  هاای کااد تاا روع ت عد فناوری اط عاآ بای

تمابی باشد تا تئشری و تئاشری را باا ع لکااد نشاا، داد. 

در کشاشر  یعنی خیلی به کاربادی بشد، روشها تأکید کاد.

وا وقش ه ارتباط صنعت و دانشگاه از این جنبه وهام اسات 

ها هساتند  طشر ع ده در دانشگاه که بیشتا وحققا، وا به

شاشد بیشاتا اوا تحقیقاتی که در دانشگاههای وا انمام وی

 .جنبه نظای دارد تا کاربادی

دانشاگاه مزاد ا تشجه به ا گشی وشرد نظا  روسا و ودیاا، ب-

سازی ن ا گش را در جهت تشسعه تماریایتشانند اس وی وی

دان  به کار گیاناد و ایان کاه بتشانناد اثاااآ بلندوادآ 

هاای تاثیاگاشار در کاربادی کاد، ها یک از ابعاد و وش فه

 د.تا نشا، دهنتا و بهینهاین ا گش را در ودآ زوا، کشتاه

-مزاد اس وی باید باا اجتنااب از سیاسات نهایت  دانشگاه 

زیاساختها  تدوین یا باازنگای ساند چشام زدگی  تقشیت 

انااداز دانشااگاه  پاهیااز از تااک بعاادی گاایاای )پااشیاع 

دانشمش(  تأکید جدی با موای  )هم در بشزه ی رشد بای 

رویهی وااکز و وابادها و هام در ارتبااط باا باشزه هاای 

دانشی(  استقاار پارک علم و فناوری و وتعلقاآ م، )وااکز 

ار و تشکی آ فان باازار(  انتخااب رشد  دفاتا ارتباط با باز

رهباااا، داناا  مفاااین در رأم هااام واادیایتی  تلحیاات 

مفاینای  ساختار سازوانی و ه ااستایی م، با فاایند دانا 

طاابی وکانیسم وناس  باای باخشرداری از هاام نیااوی 

مفاینای انسانی دان  مفاین  نهادینه کاد، فاهن  دانا 

ونابع و دستاسی باابا به  در فضای دانشگاه  تشزیع عادونه

اوکاناآ  تقشیت بنیا، های وعنشی و اخ قای در دانشاگاه  

رصد وست ا بازار و نیازسانمی دانشای و تش یاد و انتقاا  

 دان  وتناس  با نیاز بازار  وشرد بازسازی ومدد قاار گیاد.
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 يدانشگاه آزاد اسالم گبزر اريجامع و بس یمورد میالعه: واحدها 

 

 

  دانشگاه مزاداس وی  دهاقا،  ایاا،.دهاقا،   وابددانشمشی دکتاای کارمفاینی  گاوه ودیایت   ساز:میثم شکری

 .عضش هیاآ عل ی  گاوه ودیایت  وابد خشراسگا،  دانشگاه مزاد اس وی  خشراسگا،  ایاا، :*ایرج سلطانی 

 وابد خشراسگا،  دانشگاه مزاد اس وی  خشراسگا،  ایاا،.  گاوه ودیایت موشزشی  عضش هیاآ عل ی محبوبه سادات فدوی:

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .عضش هیاآ عل ی  گاوه ودیایت  وابد خشراسگا،  دانشگاه مزاد اس وی  خشراسگا،  ایاا، مسؤول: سندهینو*

     
    Email: soltan134@gmail.com

 

 رویکااد باا اوااوز جاوعاه نیازهاای باه عا ی موشزع پاسخگشیی باای ود ی پژوه  باعا با هدف طاابی چکیده:

از  ن پژوه ایدان  به وشرد وحا عه قاار داد، وابدهای جاوع و بزر  دانشگاه مزاد اس وی انمام شد.  سازیتماری

فاز انمام شد. بشزه  در دو ی و از نشن اکتشاف ادیداده بن یفیک قاآیو از  حاظ روع در زواه تحق کاربادینظا هدف  

 و با اسام اصش بافی لش هگو تکنیک هدف ند به روع   کهبشدند نعت و دانشگاهبخ  ص او  خباگا، فازپژوه  در 

سااختار وصاببه نی اه موری اط عاآج عابزار  . انتخاب شدندنفا از خباگا، به عنشا، ن شنه 18 تعداد اشبان نظای 

تااوم سااام رهیافت نظاوناد ها با اسهای بدست موده از وصاببهبشد. ابتدا داده کنندگا،با وشارکتو ع یق یافته 

های انمام سازی و در سه وابله کدگشاری باز  وحشری و گزینشی  تحلیش گادید.  اعتبارسنمی و تحلیشپیاده بیناوک

ناواه تادوین و پ  از م، در فاز دوم نتایج تحلیش در قا ا  یاک پاسا ششندگا، تایید گادید. شده تشسط وصاببه

وش فه بشف گادید.  25  تعداد 564/0نفا انمام و با وحاسبه عای  تشافق کندا   15د فی با روی تعداد  وابله او 

نفا از خباگا، انمام شد. با تشجه به اینکه عای  وعناداری 12و  15سپ  وابله دوم و سشم د فی به تاتی  با روی 

بشف نگادید و عای  تشافاق ای در وابله دوم و سشم د فی % بدست مود  هیو وش فه5ها ک تا از باای ت اوی وش فه

وحاسبه گادید که باکی از اتفا  نظاا قاشی در باین اعضاسات. در نهایات واد   788/0و  600/0کندا  به تاتی 

 زیا وقش ه فاعی تدوین شد. 89وقش ه اصلی و10پژوه  با 

 

 .سازی دان   نظایه داده بنیادپاسخگشیی  موشزع عا ی  تماری واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


