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پژوهش حاضر به منظور بررسی عوام  مؤثر دانشگاه سازمانی و میزان کاربست آنها درسیستم  چكيده:

آموزشی دانشگاه های آزاد اسالمی غرب استان گیالن و ارائه مدل دانشگاه سازمانی انجام گرفته شده 

ژوهش از نوع کیفی و کمی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شام  رؤسا، معاونین ، است . روش پ

مدیران گروه و اعضای هیات علمی و دربخش کمی جامعه آماری اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه 

آزادغرب گیالن می باشد. برای نمونه گیری در بخش کیفی ازروش نمونه گیری هدفمند ودربخش کمی 

ه گیری تصادفی طبقه ای برحسب واحدها استفاده شد. برای تجزیه و تحلی  داده ها از از روش نمون

روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. ، نتایج پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن بود که 

عام  فرعی تاثیر دارند. دربخش  73عام  اصلی و  3درایجاددانشگاه سازمانی درواحدهای دانشگاهی 

ژوهش ، یافته ها نشان دادکه دربین عوام  درون سازمانی عام  سیستم های دانش با بیشترین کمی پ

 %17و دربین عوام  برون سازمانی ، عام  ارتباط با بیشترین ضریب استاندارد  %11ضریب استاندارد 

انشگاه درارتباط با میزان کاربست عوام  مؤثرد .تاثیرگذارترین عام  دردانشگاه سازمانی می باشند

سازمانی در سیستم اموزشی دانشگاه آزاد اسالمی نتایج تحقیق دربخش کیفی و کمی نشان داد که کلیه 

عوام  مؤثر دانشگاه سازمانی درسیستم آموزشی بکار گرفته نمی شود و کاربردی ضعیف دارند . 

 گرفت.همچنین مدل نهایی پژوهش با شاخص های برازش و ضرایب استاندارد مورد تایید قرار 

 

دانشگاه سازمانی ، سیستم اموزشی، عوامو  درون سوازمانی ، عوامو  بورون سوازمانی ،       :کليدیواژگان 

 .دانشگاه آزاد اسالمی

  
 

 
 

 

 Email: Sadraddin1356@yahoo.com 
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 مقدمه

متخصصان آموزشی معتقد هستند که دانشگاه های      

در ارائه نیروی کار متخصص و ماهر که با نیازهای  سنتی

صنعت مطابقت داشته باشند ، شکست خورده اند و 

آموزش آنها فقط در سطح ارائه مدرک تحصیلی می باشد 

تی و نه توانمند ساختن سرمایه انسانی در فضای رقاب

بسیاری از سازمان (. 8007)ایمان پور و آقاجانی   امروزه

خود را تأسیس کرده اند چون  ها ، دانشگاه های سازمانی

آنها احساس می کنند که مدارس کسب و کار در آموزش 

مدیران و رهبران مورد نیاز در هدایت سازمان های خود ، 

امروزه دانشگاه های سازمانی در  ضعیف عم  کرده اند.

به یک پارادایم جدید تبدی  شده  تمینه آموزش و تجارز

. جنبه مهم دانشگاه های (8071ند)آلنسو و پریس ا

در فرآیند یادگیری  شدسازمانی مشارکت فعال مدیریت ار

و حمایت آنها در پذیرش یادگیری به عنوان ابزاری برای 

مزیت رقابتی است. دانشگاه سازمانی ترکیبی از کلمه 

استراتژیک و دانشگاه که طبیعت آموزشی را سازمان که بر 

پیشنهاد می کند می باشد. و این دانشگاه سازمانی به 

می سازمان مادر در جهت تحقق مأموریت کمک 

. دانشگاه سازمانی توسعه (8079)سینها و کاول کند

با اهداف  است و همتراز راهبردی قابلیت انسانی هدهند

نتقال فرهنگ واحدی برای او یک ، می باشد سازمان

 سازمان و یک میانجی برای خلق و انتقال دانش می باشد

یک دانشگاه سازمانی ، چتر . (8072)اسبوسالی و اتال 

استراتژیک تمرکز یافته برای آموزش و توسعه کارمندان و 

فروشندگان و دالل  -اعضای زنجیره ارزش مث  مشتریان

یله ها است . از همه مهمتر یک دانشگاه سازمانی ، وس

اصلی است برای توزیع و تکثیر فرهنگ یک سازمان و 

افزایش توسعه ی نه تنها مهارتهای شغلی بلکهمهارتهای 

اصلی مح  کار مث  یادگیری برای یادگیری ،رهبری، 

(. و 8077تفکر خالق و ح  مسئله )مک اتیر و پینو 

 Satgamایب رئیس ارشد مدیریت رهبری  ادکوهن

schooL- خدمات کامپیوتری LTD  بیان می کند که

دانشگاه های سازمانی بر روی یادگیری و رشد کارمندان 

تاکید دارد، امروزه دانشگاه های سازمانی فراسوی برنامه 

ای آموزش سنتی هستند ،آنها خدمات پیشرفت سازمانی 

یادگیری عملی و بسیارچیز های دیگر را  -مربیگری

اه اولین دانشگ(. 8002پیشنهاد می کنند )مک گی 

واقعی  شدشروع به کار کرد اما ر 7320سازمانی در دهه 

الی  7377آغاز شد در دوره ای از  7330آن در دهه 

تعداد دانشگاه های سازمانی در جهان به چهار  7330

دانشگاه ، اکنون  7200به  200برابر افزایش یافت یعنی از 

آن متعلق به  2000دانشگاه سازمانی در جهان  70000از 

دانشگاه سازمانی (. 8070)آلن متحده آمریکا است ایاالت

و یادگیری کاربردی قاب  توجهی  یمی تواند منافع آموزش

در سازمان ایجاد کند و موجب تحقق اهداف و استراتژی 

سازمان گردد لذا می تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند 

دانشگاه سازمانی سازمان باشد.و بقاء برای بهبود بهره وری 

نگ سازمانی را با تقویت رهبری ، تفکر خالق و ح  ، فره

مسئله شک  می دهد و راهبردهای سازمان را به اهداف 

یادگیری مخاطبان خود پیوند می دهد)اش کرافت 

(. مارک الن معتقد است فرق بین دانشگاه سنتی با 8079

دانشگاه سازمانی این است که دانشگاه های سنتی معموالً 

هستند ولی دانشگاه های سازمانی تاکتیکی و عملیاتی 

عالوه بر تاکتیکی و عملیاتی بودن مستقیماً به استراتژی 

(. درحالیکه دانشگاه 8001سازمان وابسته هستند )آلن 

مهم ترین و اساسی ترین مکان ایجاد روحیه خالقیت ، 

نوآوری و اعتماد به نفس در نس  جوان درنظرگرفته شده 

با تغییرات پیشرونده کنونی و است . دانشگاه ها درمواجهه 

عدم توانایی در هماهنگی برنامه های خود با نیازمندی 

های متغیر بازار کار باید پاسخ بجا و راهکار مناسب ارتباط 

با صنعت رابرای افزایش این توانایی اعمال کنند )ساماری 

(. گاتری در مقاله خود بیان می کند که علت 8072

نی این است که آن ها موفقیت دانشگاه های سازما

منحصراً بر نیازهای منابع انسانی سازمان های خود و 

صنایع و بازار کسب وکار متمرکز می شوند)گوتری 

(. جک فیلیپس با تحقیقاتی که انجام داده نشان 8079

از تمام مهارت ها و دانش  %30تا  20می دهد که در بین 
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ن ممکن مرتبط با شغ  در کار استفاده نمی شود. بنابرای

است در حالی که ما کار خوبی در جهت کسب دانش 

انجام داده باشیم ، اما کار خوبی در جهت استفاده از آن 

به نحوی که به نفع سازمان باشد انجام نمی شود )آلن 

(. این ناکامی سازمان ها در به دست آوردن 8070

محتوای غنی آموزشی دانشگاهی، آنها را به سمت کسب 

بردی محور هدایت کرد. در محیط شدیداً آموزش های کار

رقابتی کسب و کار امروزی انتقال دانش کاربردی نقش 

بسیار مهم در درون شرکت ها می باشد ، جهت حفظ و 

جذب افراد با مهارت ، سازمان های موفق امروزه از 

یادگیری و دانش به عنوان پیشنهادی کاربردی برای 

مارک آلن بهترین کارکنان استفاده می کنند.  از نظر 

سازمان از نظر رویکرد نوآورانه در راهبرد آموزشی ، 

(. 8079دانشگاه های سازمانی می باشد)گابریک و کواس 

دانشگاه های سازمانی با ارایه طیف وسیعی از فرصت های 

یادگیری ، در تضمین آمادگی نیروی کار ، نقش حیاتی 

رآیند ایفا می کنند. اگرچه آموزش تنها یک جمله از ف

پیچیده آموزش است ، آموزش امکان توسعه مهارت های 

خاص را فراهم می آورد. افراد نباید فقط مهارت های 

جدید بیاموزند بلکه باید قادر باشند درباره ی به کارگیری 

و تعریف آموخته هایشان قضاوت کنند و آنها را با کارها و 

 وظایف روزمره خود گره بزنند)ایمان پور و آقاجانی

(. سوزان پیترز سرپرست ارشد آموزش و معاون 8007

پرورش مدیران جنرال الکتریک در رابطه با اهدافبرنامه 

هایآموزش رهبری در دانشگاه سازمانی بیان می کندکه: 

ماموریت فعالیت های آموزش رهبری توسط ما الهام 

بخشیدن، پیوند دادن و پرورش رهبران امروز و فردا است 

زش دیده، تعلیم خود را به محیط کاری بر زیرا افراد آمو

خواهند گرداند وهمین کار یعنی الهام بخشی ، پیوند و 

پرورش افرادی که با این رهبران کار می کنند تکرار 

پژوهش های انجام یافته  (.8078خواهد شد)عظیمی 

متعددی در ایجاد دانشگاه  وام حاکی از آن است که ع

همچون انعطاف پذیری ،  واملیسازمانی تأثیرگذار است ع

(، تغییر 8070اموزش مستمر و فراگیر)زری خلیلی و اتال 

و تحول مداوم ، توانمند سازی کارکنان ، ارزیابی عملکرد ، 

( 8070تکنولوژی ، تعهد مدیران عالی ، جهانی سازی)آلن 

مدل های مختلفی از دانشگاه سازمانی وجود دارد.  ... وو

ژیک دانشگاه سازمانی ، در مدل های همچون: مدل استرات

مدل .این مدل بر نقش استراتژیک سازمان تمرکز می شود

ن جایگاه ، مشخص بود سازمانی برای دانشگاه سازمانی:

دانشگاه سازمانی و مسئولیت آن در قبال چه کسی ، از 

اهمیت خاصی برخوردار می باشد ، مدل ساختاری 

، مدل  دانشگاه سازمانی که به مدل های چارت سازمانی

معبد مدل هرمی ، مدل کلوچه سازمانی و مدل مارپیچ 

( ، این مدل دارای SUتقسیم می شود و مدل ذینفع )

جنبه های مختلف از سازمان ، دپارتمان و کارمندان 

گرفته تا شرکا ، مشتریان و جامعه می باشد )گابریک و 

یکی از موسساتی که استقرار دانشگاه (. 8079کواس 

آن بسیار اهمیت دارد سعه سیستم آموزشی تو سازمانی در

دانشگاه آزاد اسالمی می باشد. روساء ، کارکنان ، اساتید ، 

و دانشجویان از مهمترین بخش ها و حوزه های یک 

موسسه آموزشی را تشکی  می دهند زیرا آنها در تحقق 

و اهداف استراتژیک دانشگاه نقش موثری ایفا مأموریت 

ی ما در فعله ضعف دانشگاه های د. لذا با توجه بنمی کن

سازگاری با تغییرات و عدم تناسب آموزش با نیازهای 

کسب و کار و صنعت این نیاز احساس می شود که 

دانشگاه سازمانی در دانشگاه های آزاد اسالمی مستقر 

گرچه دانشگاه های سازمانی تفاوت زیادی با . شوند

ند به عنوان دانشگاه های فعلی )سنتی( دارند اما نمی توان

باشند. مارک آلن معتقد است ، دانشگاه های  همرقیب 

د همکاران بالقوه با دانشگاه های سازمانی نسنتی می توان

باشند. معتقد است وقتی دانشگاه های سازمانی با دانشگاه 

د اغلب یک برنامه آموزشی نهای سنتی همکاری می کن

ی ند که خاص یک تکنولوژی یا روش شناسنایجاد می ک

جدید است. همکاری با دانشگاه های سنتی می تواند به 

عنوان یک ابزاری برای جذب فارغ التحصیالن با مهارت ها 

و قابلیت های مطلوب باشد و از طرفی این همکاری 
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موجب ایجاد یک استراتژی قوی برند کردن سازمان می 

 .شود

در پژوهشی تحت عنوان تصور دانشگاه های سازمانی و 

نفر از  000ی منابع یابی با جامعه آماری خط مشی ها

دانشگاه خصوصی در شمال غربی کشور نیجریه  2کارکنان 

با روش تحقیق پیمایشی نشان دادند که خط مشی های 

منابع یابی نظیر برنامه ریزی منابع انسانی ، جذب ، 

استخدام ، گسترش و نگهداری کارکنان کمک بسیار 

ند . همچنین مدیریت در زیادی به دانشگاه سازمانی می ک

این پژوهش می تواند به عنوان اهرم قدرتمند برای اهداف 

تصمیم گیری در دانشگاه های سازمانی تلقی شود)فالود و 

دانشگاه » (. در تحقیقی تحت عنوان 8077همکاران 

سازمانی به عنوان یک نمونه و منبع جدید از نو آوری 

به این « 87 اجتماعی، تکنولوژی معقول و آموزش درقرن

نتیجه رسیدند که در سالهای اخیر ، دانشگاههای سازمانی 

به یک عنصر مهم در توسعه سرمایه انسانی در داخ  

شرکتها ، موسسات و سازمانها تبدی  شده اند. ترویج 

استراتژی های مبتنی بر مدیریت دانش به عنوان یک 

عنصر ضروری برای دست یابی به نو آوری های اجتماعی 

ایای رقابتی پایدار همراه با استراتژی سازمان از اهداف و مز

دانشگاه های سازمانی می باشند. در این تحقیق با ارزیابی 

تطبیقی دانشگاه سازمانی و جنبه های سنتی دانشگاهها 

به این نتیجه رسیدند که نو آوری اجتماعی ، توسعه 

مزایای رقابتی پایدار ، تاثیر بر محیط داخلی شرکت ، 

یت عناصر فرهنگی و تکنولوژیکی و ارتباط با استراتژی اهم

سازمان که ازعناصر مهم در توسعه فرآیندهای سازمان می 

باشند از مزایای استقرار دانشگاه سازمانی در سازمانها می 

باشد. این نتیجه با تجربه هایی که توسط تیم مشاوران و 

، دانشگاه  Primeمحققان در مدرسه بازرگانی 

بولدا ، بوگوتا ، کلمبیا بدست آمده است، حاص  سرجیوار

(. در پژوهش دیگری تحت 8077شد )آلونسو و همکاران 

عنوان شخص و موانع سازمانی به منظور توسعه رقابت 

های کارآفرین در دانشگاه های سازمانی کشورهای اروپایی 

با روش تحقیق پیمایشی نشان دادند که مکانیسم های 

ه بوده و باعث ایجاد بازدارندگی بازدارنده درهم تنید

شناختی ، اخالقی ، فرهنگی و ساختاری می گردد و 

همچنین در دوسطح فردی و سازمانی قاب  مشاهده است 

که مانع توسعه پیشرفت برای رقابت کارآفرینی در دانشگاه 

(. 8077های سازمانی می باشد )گوموسای و بوهن 

ارچوب حسینی و همکاران در پژوهشی تحت عنوان چ

معماری سازمانی برای بیمارستان های دانشگاه ایران با 

روش تحقیق پیمایشی نشان دادند که سبک معماری برای 

دانشگاه های سازمانی در بیمارستان های ایران مفید بوده 

و همچنین یک الگوی مطلوب برای سطح محلی و ملی 

ایجاد نماید و می تواند در تمام بیمارستان های ایرانی 

( .  8077رد استفاده قرار گیرد )حسینی و همکاران مو

مطالعات انجام شده در زمینه بررسی مولفه های موثر 

دانشگاه های سازمانی نشان می دهد که این مولفه ها از 

پراکندگی زیادی برخوردار می باشند به برخی از این 

مطالعات اشاره می شود .شنگ جو و چیابو در مطالعه ای 

ه جهت گیری های اصالحی جدید در نشان دادند ک

اقتصاد و مدیریت نوین به صورت عملی نتایج مطلوب را 

در دانشگاه های تایوان داشته است و حاکمیت سازمانی ، 

برای تصمیم سازان و مدیران ارشد دانشگاه مطلوب بوده 

(، بنابر یافته های تحقیق 8071است )شنگ جو و چیابو 

شد و توسعه دانشگاه های نظبگوف و همکاران تمای  به ر

سازمانی در دانشکده های فنی قزاقستان با شرایط انتقال 

نوین آموزشی مهیا است و ارزیابی و تشخیص درست به 

منظور بررسی مدارک و اسناد خط مش های سازمان در 

جهت استقرار دانشگاه سازمانی هم وجود دارد)نظبگوف و 

ان دانشگاه (. از دیدگاه تسیپس و همکار8072همکاران 

سازمان به عنوان یک ابزار مهم برای سازماندهی فرآیند 

توسعه پایدار در فرهنگ سازمانی و مدیریت پروژه می 

باشد که برای سهام داران داخلی و خارجی منافع زیادی 

(. موروز و موروز در 8072داشته است )تسیپس و اتال 

انی مطالعه ای نشان دادند که تجربیات دانشگاه های سازم

می تواند در پنج عام  در جهت گسترش پتانسی  نیروی 

 -7کار دانشگاه های سنتی اوکراین تأثیر داشته باشد: 



 93                                                                                                                                                        ستاری  و همكاران    

 

 7931ویژه نامهشاپور، سال نهم، ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

دخالت دادن مشارکت کنندگان در شک  گیری و بهبود 

حضور کارورزان در فرآیند ارزیابی  -8برنامه های آموزشی 

بر کارائی بالقوه متقاب  میان موسسه  -9علمی دانشجویان 

دانشگاه سازمانی فقط بخشی از  -2تولید تأثیر دارد.و 

سیستم آموزشی برای فعالیت های خاص نیستند بلکه 

باالتر از همه حاص  ایده های سازمانی و فرهنگ 

در کاربرد پتانسی  فرهنگ مقایسه  -0مشارکتی هستند.

ای درون فرآیند آموزشی دانشگاهای ستی اوکراین تأثیر 

(. مایبر و همکاران در 8072وروز مثبتی دارد )موروز و م

 0نماینده دانشگاه های سازمانی از  22یک نظر سنجی از 

قاره دنیا به این نتیجه رسیدند که رهبران دانشگاه های 

سازمانی اغلب با هدایت کسب و کار آشنا هستند و 

همچنین تجربه عملی اساتید برای یادگیرندگان دانشگاه 

(. 8072ایبر و همکاران سازمانی کامالً ضروری است )م

زوبوزالی و همکاران در تحقیقی به این نتیجه رسیدند 

مدرسه های بازرگانی آگاه محور نیستند هدف این تحقیق 

این است که یک رویکردی درباره چگونگی تغییر آموزش 

گروهی برروی پایه های اصلی پ  بین دانستن چگونگی 

ی سازمانی( )دنیای دانشگاهی( و دانستن چه زمانی )دنیا

ارائه دهد. این تحقیق یک اکتشافی از دانش تا بررسی 

آگاهانه ساختارهای آموزشی جایگزین در محتوای گروهی 

(. سینها و 8072فراهم می آورد )اسزوبوسزالی و همکاران 

کاول توسعه منابع انسانی را به عنوان یک مزیت رقابتی 

 قلمداد کردند که مستلزم آموزش مداوم می باشد و

مهمترین گزینه آموزش پرسن  ، استقرار یک دانشگاه 

سازمانی در درون سازمان می باشد )سینها و کاول 

دانشگاه سازمانی ،  9( . اشکروفت در پژوهش از 8079

توسعه رهبری بخش  -7موفق به این نتیجه می رسد که:

ارزیابی از  -8ضروری از ابعاد یک دانشگاه سازمانی است.

 -9دانشگاه سازمانی نقش موثری دارد. عملکرد در موفقیت

یک دانشگاه سازمانی باید از استراتژی کسب و کار سازمان 

حمایت کند یعنی اهداف دانشگاه سازمانی با استراتژی ، 

( 8079ماموریت و اهداف سازمان هم تراز شود )اشکروفت 

و گابریک و کوواس در چگونگی پیاده سازی دانشگاه 

ی اسلوونی بیان می کنند که سازمانی در دانشگاه ها

دانشگاه سازمانی فقط یک دپارتمان آموزش متوسط 

نیست بلکه متحد کننده ارزش ها و فرهنگ سازمانی می 

باشند و در انتقال و به اشتراک گذاری دانش به صورت 

(.  مکاتیر و 8079بهینه عم  می کند )گابریک و کوواس 

انشگاههای پینو  در تحقیقی به این نتیجه رسیدندکه د

سازمانی در حال حاضر بهترین روش برای ایجاد 

سیستماتیک سرمایه انسانی هستند قابلیت و توانایی 

کلیدی برای سازمانهای تطبیقی،ابتکاری و مبتنی بردانش 

(، گیولیو در تحقیقی به 8077می باشند )مکاتیر و کانو 

این نتیجه می رسد که نقش محوری ابزاری دانش امروزه 

ان یک ادبیات اقتصادی بطور گسترده پذیرفته شده به عنو

است.تولید سیستماتیک دانش از طریق سرمایه انسانی ، با 

هدف قرار دادن سرمایه گذاری ، با تغییر روابط بین 

فعاالن اقتصادی و ایجاد مهارتها و بدست آوردن ارزش رو 

به رشد آنها توانایی نو آوری را افزایش می دهد . هدف 

ق ، بررسی مدل ویژه آموزشی که توسط دانشگاه این تحقی

سازمانی مطابق با یک مدل خطوط فکری ارائه شده است 

(. نیلسون در تحقیقی به این نتیجه 8077می باشد )گیولو 

رسید که دلی  مهم تشکی  دانشگاه سازمانی در دانشگاه 

آیا دانشگاه دارای -7پاسخ به این سوالها می باشد، 

که به دوره های برنامه درسی  بخشهای مختلف است

ایا برنامه های متقاب  در برنامه -8مختلف نیاز مند باشد؟ 

آیا -9ریزی جانشینی بخشی از آینده سازمان است؟ 

سازمان بدنبال راههای جدید برای حفظ کارکنان 

است؟همچنین بیان می کند که برای ایجاد دانشگاه 

می باشد سازمانی نیاز به یک ساختار سازمانی مناسب 

(. هومن و مکفرسون در تحقیق خود نشان 8070)نیلسون 

دادند که : تمرکز بر راه ح  های الکترونیکی یادگیری 

امری است دشوار که بر اساس سطح تکنولوژی 

الکترونیکی پایه سازمان، رشد و توسعه یادگیری 

الکترونیکی با کندی پیش میرود.که این مورد بر نگرانی 

در دانشگاه سازمانی می  RoIرمایه های نرخ بازگشت س

(. بنابراین توسعه و پیاده 8000افزاید )هومن و مکفرسون 
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سازی یادگیری الکترونیکی در شرکتهای مورد تحقیق 

نشان می دهد که تغییر در جهت نس  سوم از 

دانشگاههای سازمانی پیشنهاد شده توسط والتون جایی 

توسعه  که فناوری نقش مهمی در حمایت از آموزش و

دارد ضروری می باشد. پژوهش های انجام یافته در زمینه 

عوام  موثر دانشگاه های سازمانی به خصوص در حیطه 

های دانشگاهی نشان دهنده ی ، این است که هر یک از 

پژوهش ها تنها برخی از عوام  تأثیرگذار را مورد مطالعه 

ته قرار داده اند و بررسی جامعی در این زمینه صورت نگرف

است. بدین لحاظ در این پژوهش محقق به دنبال این 

است که با مطالعه و بررسی وضعیت فعلی دانشگاه های 

آزاد اسالمی غرب استان گیالن و عوام  و مولفه های 

وام  موثر در دانشگاه عموثر در استقرار دانشگاه سازمانی ، 

سازمانی منطبق با محیط تحقیق را آشکار ساخته و مدل 

از دانشگاه سازمانی در واحدهای دانشگاه آزاد  مناسبی

غرب استان گیالن پیشنهاد نماید و در راستا این پژوهش 

هدف نهادینه کردن دانشگاه سازمانی در میان واحدهای 

 .دانشگاه آزاد اسالمی می باشد

 کارروش 

، کواربردی و  ژوهش حاضر پژوهشی میدانی، مقطعوی پ     

فی و پیمایشی اسوت در  از نظر روش اجرای پژوهش توصی

این پژوهش با توجه بوه هودف و ماهیوت تحقیوق از روش     

تحقیق ترکیبی از طریق تلفیوق روشوهای کیفوی و کموی     

استفاده شده است در این پژوهش با توجه به اینکه هودف  

ارائه مودل دانشوگاه سوازمانی و بررسوی میوزان کاربسوت       

سوت و  عوام  موثر دانشگاه سازمانی در دانشگاه های آزاد ا

در این زمینوه تحقیقوی صوورت نگرفتوه اسوت ، از طور        

اکتشافی که یک نوع روش ترکیبوی اسوت اسوتفاده شوده     

است . مراح  انجام این پژوهش با طور  اکتشوافی طبوق    

( در سوه مرحلوه : بررسوی    8077نظر کالرک و کرسوول ) 

ادبیات ، مطالعه کیفی و مطالعه کمی انجام گرفته است.در 

هودف بررسوی و جسوتجوی عناصور      مرحله کیفی پژوهش

موثر دانشگاه سوازمانی و میوزان کاربسوت آن در وضوعیت     

فعلی دانشگاه های آزاد اسالمی و تدوین پرسشونامه بورای   

بخش کمی بود.ابتدا عوامو  مفهوومی بررسوی و در طبقوه     

بنوودی خاصووی مووورد تحقیووق قوورار گرفووت سووپس بوورای  

در شناسووایی عناصوور موووثر در ایجوواد دانشووگاه سووازمانی  

دانشگاه های آزاد اسوالمی در وضوعیت موجوود از طریوق     

مصاحبه های نیمه ساختار اکتشوافی بصوورت گروهوی بوا     

روسا ، معاونین دانشگاه ها ، مودیران گوروه و اغسواتید بوا     

تجربه در زمینه موضوع که بصورت هدفمند انتخاب شوده  

بودند ، داده های کیفوی جموع آوری و بوا اسوتفاده از کود      

نی بور گرانود تئووری تحوت کود گوذاری بواز،        گذاری مبت

محوری و کد گذاری گزینشی و همچنین تحلیو  محتووا،   

مفاهیم ، عوام  و عناصر اصولی ، مولفوه هوا  شناسوایی و     

مورد تحلیو  قورار گرفتنود.این مفواهیم و عوامو  مبنوای       

توودوین پرسشوونامه در بخووش کمووی قوورار گرفووت در ایوون 

نفوری موورد    2 گوروه  0نمونه بصوورت   80پژوهش تعداد 

نفر معواونین ،   0نفر روسای واحد ، 8مصاحبه قرار گرفتند 

نفور اعضوای هیوات علموی. در      70نفر مودیران گوروه و    9

بخش کیوف ایون پوژوهش از مصواحبه روش گوروه هوای       

کانونی استفاده شد. از معیارهای کثرت گرایی و مقبولیوت  

برای روایوی و پایوایی بخوش کیفوی اسوتفاده گردیود . در       

استنباطی مورد استفاده قورار   -حله کمی روش توصیفیمر

گرفت برای این منظور با توجوه بوه نتوایج مرحلوه کیفوی      

تحقیق و بررسی و مطابقت بوا مبوانی نظوری ، پرسشونامه     

محقق ساخته ، طراحی و در دانشگاه های قلمرو پوژوهش  

اجرا و سپس تحلی  شود جامعوه آمواری در بخوش کموی      

احودهای دانشوگاه آزاد غورب    شام  اعضای هیات علموی و 

واحد دانشگاهی بوده  1نفر در  801استان گیالن به تعداد 

است. در این مرحله نمونه ها به روش تصادفی طبقوه ایوی   

بر حسب واحدها انتخاب شده اند. حجم نمونوه بورای ایون    

نفر بدسوت آمود از    702مطالعه طبق فرمول کوکران برابر 

اسوتخرا  شوده از    مجموع عوامو  و مولفوه هوا و کودهای    

مولفوه بور اسواس طیوف      77مصاحبه ها پرسشنامه ای بوا  

لیکرت تنظیم گردید. آزمون مقدماتی پرسشونامه بور روی   

نفر از نمونه آماری انجام شد. بورا تعیوین روایوی ابوزار      90

اندازه گیری از روایی محتوایی وروایی سازه اسوتفاده شوده   
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کرونبوواخ اسووت. بوورای محاسووبه ضووریب پایووایی از آلفووای 

محاسبه شده کوه   380/0استفاده شده است که مقدار آن 

بیانگر پایایی باالیی است. برای توصیف داده ها از شواخص  

مرکزی و پراکندگی مث  میانگین ، انحراف معیوار و بورای   

تعیین روابط بین متغییور هوا و ضورایب اهمییوت آنهوا از      

توی  تحلی  عام  اکتشافی و تحلی  عام  تاییدی و آزمون 

ولیو برای رتبه بندی عوامو  و مولفوه هوا و بورای تعیوین      

برازش مدل از کای اسکوئر ، شاخص برازش هنجار شوده ،  

شاخص برازش تطبیقی ، شاخص نیکویی بورازش ، ریشوه   

میانگین مربعات خطای براورد ، شواخص نیکوویی بورازش    

تعدی  ، شاخص برازش افزایشی ، شاخص بورازش هنجوار   

ن میوزان کاربسوت عوامو  موثردانشوگاه     نشده و برای تعیی

سازمانی درسیستم آموزشی دانشوگاه هوای آزاد از آزموون    

 تی زوجی استفاده شده است.

 
 
 
 

 یافته ها
با توجه به نتایج حاص  از تجزیه و تحلی  و کدگذاری 

 9مصاحبه هوای انجوام شوده مودل دانشوگاه سوازمانی در       

یامودهای  مقوله اصلی: شرایط علوی ، پدیوده محووری ، و پ   

 استقرار دانشگاه سازمانی در دانشگاه ها ، گنجانده شد.

با توجه به تحلی  نتایج حاصو  از مصواحبه    شرایط علی:

های انجام شده شرایط علوی در ایون پوژوهش کوه مقولوه      

اصلی )استقرار دانشگاه سازمای در دانشگاه های آزاد غرب 

زه استان گیالن( را تحت تاثیر قرار می دهود شوام : انگیو   

مدیران ، منابع مالی و بودجه دانشگاه ، تعوامالت دانشوگاه   

 با صنعت و جامعه ، انگیزه و اعتماد شاغلین می باشد.

پدیده محوری مدل ارائوه شوده ، عوامو      پدیده محوری:

موثر دانشگاه سازمانی درسیستم آموزشی دانشگاه ها بود ، 

 78عامو  اصولی و    2که شام  عوامو  درون سوازمانی بوا    

عامو    9بعد و عوام  بورون سوازمانی بوا     82م  فرعی وعا

 بعد می باشد. 2عام  فرعی و  1اصلی و 

 . عناوین عناصر اصلی و فرعی برون سازمانی دانشگاه سازمانی حاصل از کد گذاری محوری1جدول شماره 

 

جدول شوماره نتیجوه تجزیوه و تحلیو  داده هوای کیفوی       

حاصوو  از مصوواحبه هووای گروهووی و کدگووذاری و تحلیوو  

و مطابقت آنها با مبانی نظوری و   محتوایی متن مصاحبه ها

طبق نظر مشارکت کننده گوان در مصواحبه هوا ، عناصور     

عصلی و فرعی درون و برون سازمانی و ابعواد مولفوه هوای    

 تاثیرگذار درایجاد دانشگاه سازمانی را نشان می دهد.

نتایج حاص  از مصاحبه هوای کوانونی نشوان داد    پيامدها:

 8انی شام  ، رقابت )بوا  که پیامدهای عناصر دانشگاه سازم

مولفه( و تغییور   8مولفه( ، دانش )با  2مولفه( ، مهارت )با 

 مولفه( می باشد. 9)با 

نتایج حاص  از کدگذاری های باز و محوری تحقیق نشوان  

مولفه موثر دانشگاه سوازمانی در سیسوتم    70می دهد که 

 ابعاد مولفه عناصر فرعی عناصر اصلی
درصد انتخاب 
 عناصر فرعی

اولویت و انتخاب میانگین 
 درصدها

 ارتباط
 111 - نیازهای صنایع و کسب و کار

 
 85 - ارتباط دانشگاه با صنعت رتبه اول 5/78%

 رتبه دوم IT 75 75% سیستم های کامپیوتر تکنولوژی

 جامعه

 فرهنگ جامعه

 پذیرش جامعه از تغییر سیستم های آموزشی -1
 حمایت مدیران کالن کشور از دانشگاه سازمانی -2

نظام آموزش عالی به ایجاد دانشگاه تشویق  -3
 سازمانی

75 
75 
75 

 
 

18/46% 
 رتبه سوم

 65 ایجاد ارزش جامعه ارزش

 51 دانشگاه های رقیب همکاری

 35 - جهانی شدن
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 می باشد. 80تا  2فراوانی نظری داده ها بین  ندارد. کهآموزشی دانشگاه های آزاد غرب اسوتان گویالن کواربردی    

 . مولفه های اصلی و فرعی )وضع موجود مولفه ها( حاصل از کدگذاری محوری2جدول شماره 

 مولفه های فرعی مولفه های اصلی
درصد انتخاب 

 مولفه های فرعی
اولویت انتخاب و میانگین 

 درصدها

 
 محیط

 %111 عدم انعطاف نسبت به تغییرات محیطی
82% 

 رتبه اول
 %55 عدم ارتباط با نیازهای کسب و کار

 %21 عدم استفاده از ظرفیت ها و فرصت ها

 آموزش
 یادگیری  و

عدم شفاف سازی در زمینه اهداف ، استراتژی و 
 برنامه های یادگیری

65% 

 
55% 

 رتبه دوم

 %51 عدم وجود یادگیری مستمر
 %51 پایین بودن کیفیت آموزش

 %81 انگیزه دانشجویانعدم 
 %61 استفاده از روش های آموزشی سنتی و قدیمی

 ارزیابی
 %41 %25 ارزیابی غیرعلمی

 %55 مدرک گرایی رتبه سوم

 

 و بارتلت جهت تعیین کفایت نمونه شاخص های پرسشنامهKMO . مقادیر آزمون های 3جدول شماره 

 

 KMOمقدار  عوامل اصلی

 آزمون بارتلت

 سطح معنی داری دار خی دو تقریبیمق

ی
مان

از
 س

ن
رو

 د
ل

ام
عو

 

 P</. 111 456/1615 772/1 یادگیری

 P</. 111 238/624 773/1 استراتژی سازمان

 P</. 111 855/781 742/1 توسعه

 P</. 111 111/654 866/1 تشریک مساعی

 P</. 111 585/1457 535/1 سیستم های دانش

 P</. 111 127/325 742/1 ارزیابی

    
 

ن 
رو

ل ب
ام

عو

ی
مان

از
 س

 P</. 111 514/748 517/1 جامعه

 P</. 111 311/152 821/1 ارتباط

 P</. 111 155/31 811/1 تکنولوژی

 P</. 111 678/11187 718/1 کل عوامل کل

گویوه مقیواس    77تحلی  عاملی مولفه های اصلی بر روی 

ای آزاد اجورا  عوام  موثر دانشگاه سازمانی در دانشوگاه هو  

بووده و    17/0بورای عوامو  حوداق        KMOشد. مقدار 

قاب  قبول است. سطح معنی داری آزمون آزموون بارتلوت   

(.  نتوایج ایون دو   P</.00/. شوده اسوت )  07نیز کمتور از  

 77آزمون نشان می دهد که انجام تحلی  عواملی بور روی   

گانوه درون سوازمانی و بورای     2شاخص برای عوام  اصلی 

م  اصلی سه گانه برون سازمانی امکان پذیر است و بوه  عوا

 بیان دیگر شاخص ها عام  پذیر هستند.

نتووایج ضوورایب اسووتاندارد عواموو  موووثر )درون و بوورون    

سازمانی( دانشگاه سازمانی ، نشان دهنده آن است کوه در  

ابعاد مولفۀ تشکی  عوامو  موؤثر    98عام  اصلی و  3میان 

در  0717باط با ضریب استاندارد دانشگاه سازمانی عام  ارت

 RMSEAاولویت اول قرار دارد. همچنین میزان شاخص 

 0707می باشد که کمتر از  07017گانه برابر 3برای عوام  

دامنه پذیرش است؛ بدین معنی که مدل تعیین شده برای 

عوام  موثر درون و برون سازمانی مورد تایید و قاب  قبول 

dfمی باشد و نیز شاخص 

X 2

است که کمتور از   17/7برابر با  

قرار دارد؛ ولذا مدل عوام  مووثر دانشوگاه سوازمانی    8عدد 

مورد قبول می باشد. معنی داری ضورایب و پوارامتر هوای    

موووثر ) درون و بوورون سووازمانی( دانشووگاه سووازمانی را در  

سیستم آموزشی دانشگاه هوای آزاد غورب اسوتان گویالن     
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تمامی ضورایب بوه دسوت آموده در سوطح       نشان می دهد.

معنی دار بوده؛ زیرا مقدار آزموون معنوی دار    0700خطای 

( قوورار نمووی -7732و  7732تووک تووک آن هووا در بووازه ی )

ابعواد مولفوۀ درون و    98گیرند.بنابراین می توان گفت که 

برون سازمانی در این مدل تبیین کننوده ی عوامو  موؤثر    

 ها می باشند. دانشگاه سازمانی در دانشگاه

در محاسبه ضرایب مسیر ارتباطی مقدار آن برای هر یوک  

از عوام  موثر اعم از درون سوازمانی و بورون سوازمانی در    

 Tvalueایجاد دانشوگاه سوازمانی و ضورایب اسوتاندارد و     

معادله اندازه گیری ، نتایج و رتبه هر یک از عوامو  نشوان   

سوازمانی از   می دهد بیشترین اثرگذاری بر دانشوگاه هوای  

گروه عوامو  درون سوازمانی ، عامو  تشوریک مسواعی بوا       

می باشد و بیشترین اثرگوذاری بور    0711ضریب استاندارد 

دانشگاه های سازمانی از گروه عوام  برون سازمانی، عامو   

مووی باشوود. بوورای   0717ارتبوواط بووا ضووریب اسووتاندارد   

پاسخگویی بوه سووال پوژوهش و بوه منظوور ایجواد مودل        

و قاب  قبول و تعیین این موضوع که آیوا نشوانگرها    برازنده

به خوبی سازه نظری زیر بنایی را اندازه گیری می کننود ،  

تحلی  عاملی تاییدی در مورد کلیه مولفه هوا انجوام شود.    

براساس نتایج تحلیلی عاملی تاییدی ، روابوط بوین مولفوه    

جواد  های شناسایی شده با هر یک از عوامو  موجوود در ای  

دانشگاه سازمانی در دانشوگاه هوای آزاد موورد تاییود قورار      

 گرفت.

طی محاسبه انجام شده شواخص کوای اسوکور بوه درجوه      

می باشد که درجه  17/7دو بهنجار( برابر با  –آزادی )خی 

قاب  قبول قرار دارد و دیگر شاخص هوای برازنودگی مودل    

شام  : شواخص نیکوویی بورازش ، بورازش هنجوار نشوده       

ش هنجار شده ،برازش تطبیقوی ، بورازش افزایشوی ،    ،براز

و  3/0نیکویی برازش اصال  شده ، برازش نسبی بزرگتر از 

می باشند  7/0ریشه میانگین مجذور باقیمانده کوچکتر از 

که همگی در حد قاب  قبول و مناسبی قورار دارنود و ایون    

که روابط تنظیم شده متغیرها براسواس چوارچوب نظوری    

کیفی ، منطقوی بووده و دارای برازنودگی    پژوهش و بخش 

 مناسب بوده و مورد تایید قرار می گیرند.
 ها . مقایسه اهمیت هر کدام از عوامل با میزان بکارگیری آنها در دانشگاه6جدول

 سطح معنی داری آماره تی میانگین عوامل اصلی

ی
ن سازمان

ل درو
عوام

 

 یادگیری
 بکارگیری

115412 
371285 

 
111/1 

 315845 تاهمی

 استراتژی    

 سازمان

 بکارگیری
114188 

311358 

 
111/1 

 315163 اهمیت

 توسعه

 بکارگیری
113834 

361644 

 
111/1 

 313458 اهمیت

 مساعی تشریک

 بکارگیری
112854 

621728 

 
111/1 

 315166 اهمیت

 های سیستم

 دانش

 بکارگیری
116236 

321852 

 
111/1 

 315823 اهمیت

 ارزیابی

 بکارگیری
112816 

311855 

 
111/1 

 316312 اهمیت

ی
ن سازمان

ل برو
عوام

 

 ارتباط

 بکارگیری
113216 

311218 

 
111/1 

 314331 اهمیت

 تکنولوژی

 بکارگیری
112522 

351123 

 
111/1 

 317115 اهمیت

 جامعه
 بکارگیری

116158 251525 

 
111/1 

 316666 اهمیت        
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نتایج بدست آمده از آزمون تی زوجی نشان می دهود کوه   

به طور کلی بین میانگین بکار گیری عوام  با اهمیت آنهوا  

(. بوا توجوه بوه    P</. 00تفاوت معنوی داری وجوود دارد. )  

نتایج پژوهش کیفی و کموی در ایون پوژوهش ، مشوخص     

عاموو  فرعووی )درون  78عاموو  اصوولی بووا   2گردیوود کووه 

عام  فرعی )برون سازمانی(  2عام  اصلی با  9و سازمانی( 

در ایجاد دانشوگاه سوازمانی در دانشوگاه هوای آزاد نقوش      

( 9موثری دارند و میانگین های بدست آمده )بواالی عودد   

تایید کننده این موضوع می باشند. اما نظر پاسخ دهندگان 

در مورد به کارگیری این عوام  در وضعیت فعلی دانشوگاه  

غرب استان گیالن نشان می دهد کوه بوا وجوود    های آزاد 

اهمییت آن در بهبوود سیسوتم آموزشوی در دانشوگاههای     

 آزاد کاربرد و کاربستی ضعیف دارد.

 بحث و نتيجه گيری

درشناسایی عوام  تاثیرگذاردرایجاد دانشگاه سوازمانی  

درواحدهای دانشگاه آزاد اسالمی غرب استان گیالن، نتایج 

مبانی نظری وتحقیقات انجام شده  بدست آمده ازمطالعات

درداخ  وخار  از کشوروبخش کیفی پژوهش، نشوان موی   

دهد عوامو  اصولی موثربردانشوگاه سوازمانی بوه دو عامو        

 82عامو  فرعوی و    78عامو  اصولی و   2درون سازمانی بوا 

عامو    1عام  اصلی و 9مؤلفه)بعد(وعام  برون سازمانی با 

نودی نمود.نتوایج   مؤلفه )بعد( می تووان طبقوه ب   2فرعی و

تحلی  عاملی تاییودی نشوان داد کوه عوامو  اصولی درون      

عامو  فرعوی :    8سازمانی مؤثر عبارتنداز عام  یادگیری با 

مؤلفه )بعد(  7تعهدمدیران عالی وبرنامه های استراتژی ها 

به عنوان عام  مؤثرمطر  شده است. درایون میوان مؤلفوه    

ز اسوتقرار  های ) حمایت موالی و معنووی مودیران ارشود ا    

دانشگاه سازمانی ( و) برنامه های یادگیری مسوئله محوور(   

بیشترین ضریب همبستگی رادر ایجواد دانشوگاه سوازمانی    

دردانشگاه ها دارا می باشند.این نتایج با یافته هوای رجوب   

بیگووی و حمیوودی، فالودوهمکوواران، نظبگوووف وهمکوواران، 

 مایبروهمکاران، اشگرفت همسو می باشوند)رجب بیگوی و  

، نظبگوووووف 8077، فالودوهمکوووواران 7939حمیوووودی 

 ( 8079، اشگرفت 8072، مایبروهمکاران 8072وهمکاران 

عام  فرعی :اهوداف سوازمان    8عام  استراتژی سازمانی با 

مؤلفه)بعود(   0وترکیب دانشگاه های سازمانی و رسومی بوا   

به عنوان عام  موثر مطر  شده است. دراین میوان مؤلفوه   

یدگاه اسوتراتژیک در دانشوگاه( و)الگوو    های )استقراریک د

برداری از روش هوای آموزشوی موفوق( بیشوترین ضوریب      

همبسووتگی را درایجوواد دانشووگاه سووازمانی دردانشووگاه     

هادارامی باشند. این نتایج بوا یافتوه هوای رجوب بیگوی و      

حمیوودی، آلونسووو وهمکوواران، سووینهاوکایول، اشووگروفت  

، 7939ی همسو و منطبق می باشند)رجب بیگی و حمیود 

،اشوگروفت   8079، سوینهاوکایول  8077آلونسو وهمکاران 

8079.) 

عام  فرعی:توسعه نیروی انسانی وتوسوعه   8عام  توسعه با

مؤلفه به عنوان عام  مؤثرمطر  شوده   2ساختارسازمانی با 

است. دراین میان مؤلفه های )مدیریت عقالنیت )اسوتفاده  

خشوووی از دانوووش در توسوووعه نیوووروی انسوووانی (( و)اثرب 

ساختارسوازمان( بیشووترین ضوریب همبسووتگی رادرایجوواد   

دانشگاه های سازمانی در دانشگاه هوا دارا موی باشوند.این    

نتایج با یافته های آلونسو و همکاران، گوماسوای و بووهن،   

حسینی و همکاران و زبوزالی و همکاران، سینها و کوایول،  

مکاتیروپینو، نیلسون، وانوگ، سوان و کیوا همسوو بووده و      

، گوماسوای و  8077مخوانی دارنود )آلونسوو و همکواران    ه

، زبووووزالی و 8077، حسوووینی و همکووواران 8077بووووهن

، مکوواتیروپینو 8079، سووینها و کووایول  8072همکوواران 

 (.8007، وانگ، سان و کیا 8070، نیلسون 8077

مؤلفووه،  9عاموو  فرعووی و  8عاموو  تشووریک مسوواعی بووا  

مو  تأثیرگوذار   همراهان یادگیری و مشارکت به عنووان عا 

مطر  شده است در این میان مؤلفه های ) منطبوق بوودن   

طر  های کلی آموزشی با نیازهای اعضای درون سازمانی) 

اساتید، دانشجویان و ...( و ) منطبق بودن طر  های کلوی  

آموزشی با نیاز های بورون سوازمانی ) گوروه هوای ذینفوع      

ه) همچون صونایع، واحودهای کسوب و کوار و...(( و مؤلفو     

تفویض اختیار به افراد در طر  هوای آموزشوی( بیشوترین    

ضووریب تووأثیر و همبسووتگی را در ایجوواد دانشووگاه هووای   

سازمانی در دانشگاه های آزاد اسالمی غرب استان گویالن  
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دارا می باشند.این نتایج با یافته های آلونسوو و همکواران،   

موووروز و موووروز، نیلسووون همسووو مووی باشووند )آلونسووو و  

 (.8070، نیلسون 8072، موروز و موروز  8077  همکاران

عامو  فرعوی، تکنولووژی،     9عام  سیستم های دانوش بوا   

مؤلفه )بعد( به عنووان عامو     9فرهنگ و مدیریت دانش و 

مؤثر مطر  شده است در این میان مؤلفه هوای ) منطبوق   

بودن تکنولوژی آموزشی با فرآیند یادگیری(، )گسوترش و  

نگ مشوترک در دانشوگاه( و مؤلفوه    توزیع ارزش ها و فره

)تغییر ساختار های دانش در دانشوگاه( بیشوترین ضوریب    

همبستگی را در دانشگاه های سازمانی دارا می باشوند.این  

نتوایج بووا یافتووه هووای زارع خلیلووی و همکوواران، آلونسووو و  

همکاران، زبوزالی و همکاران، گابریوک وکووواس، گیولیوو،    

وده و همخوانی دارد )زارع آلن، هومن و مکفرسون همسو ب

، 8077، آلونسووو و همکوواران  7973خلیلووی و همکوواران  

، 8079، گابریووک وکوووواس  8072زبوووزالی و همکوواران  

 (.8000، هومن و مکفرسون 8070، آلن 8077گیولیو 

عامو  فرعوی کنتورل و     7عام  ارزیابی یا اندازه گیری بوا  

سازمانی  مؤلفه به عنوان عام  تأثیرگذار درون 7ارزیابی و 

مطر  شده است. در این میان مؤلفوه ) هوم راسوتا بوودن     

دسووتاورد هووای  دانشووگاه سووازمانی بووا اهووداف دانشووگاه(  

بیشترین ضریب همبستگی را در دانشوگاه هوای سوازمانی    

دارا می باشند.این نتایج با یافته های ماسانات، اشوگروفت،  

، 8072آلن، آلون و مکگوی همسوو موی باشوند )ماسوانات       

 (.8000،  آلن و مکگی 8070، آلن 8079فت اشگرو

همچنین نتایج تحلی  عاملی تأییدی نشان داد که عوامو   

اصلی برون سازمانی مؤثر عبارتند اند از عام  ارتباط بوا دو  

عام  فرعی: نیواز هوای صونایع و کسوب و کوار و ارتبواط       

دانشگاه با صنعت عواملی هستند کوه از خوار  از سوازمان    

را تحت تأثیر قرار می دهند. در این میان  دانشگاه سازمانی

مؤلفووه ) منطبووق بووودن آموووزش بووا نیوواز هووای مصوورف   

کنندگان( بیشترین ضوریب اثرگوذاری و همبسوتگی را در    

ایجاد دانشگاه سازمانی در دانشگاه های آزاد غورب اسوتان   

گیالن دارا می باشد. این نتوایج بوا یافتوه هوای مووالیی و      

ن، گابریک و کووواس، اشوگروفت   همکاران، مایبر و همکارا

، مووایبر و 7977همسووو مووی باشوود )موووالیی و همکوواران  

، اشووگروفت 8079، گابریووک و کوووواس  8072همکوواران 

8079.) 

بوه عنووان عامو      ITعام  تکنولوژی با یک عامو  فرعوی   

تأثیرگذار و مؤثر مطر  شده است. در ایون میوان مؤلفوه )    

سوتگی را دارا  ( بیشوترین ضوریب همب  ITاستفاده مؤثر از 

می باشد. این نتایج با یافته هوای سویمار اصو  و فیاضوی     

 (.7972همسو می باشد )سیمار اص  و فیاضی 

عامو  فرعوی فرهنوگ جامعوه، ارزش،      2عام  جامعوه بوا   

مؤلفه ) بعد( به عنووان عامو     0همکاری و جهانی شدن و 

مؤثر برون سازمانی مطر  شده است. در این میوان مؤلفوه   

ی  یادگیری مداوم به یک فرهنگ در جامعه(، ) های ) تبد

ایجاد ارزش در جامعوه توسوط دانشوگاه سوازمانی(، ) هوم      

راستا بودن دانشگاه سوازمانی بوا پدیوده جهوانی شودن( و      

مؤلفه ) همکاری با دانشگها های رقیب( بیشوترین ضوریب   

همبستگی را دارا می باشد. این نتایج بوا یافتوه هوای زارع    

، گابریووک و کوووواس، آلوون، هووومن و  خلیلووی و همکوواران

مکفرسون همسو بووده و همخووانی دارنود)زارع خلیلوی و     

، 8070، آلوون 8079، گابریوک و کووواس   7973همکواران  

 (. 8000هومن و مکفرسون 

در شناسایی مدل مناسوب دانشوگاه سوازمانی در دانشوگاه     

های آزاد اسالمی غرب استان گیالن، نتایج تحلی  عواملی  

یب مسیر ضمن تأیید روابط مستقیم مؤلفوه  تأییدی و ضرا

ها با دانشگاه سازمانی نشان داد که مدل نهایی پژوهش در 

حالت استاندارد بیانگر میزان تأثیر متغیر ها بر یکدیگر می 

باشند و مدل در حالت معنی دار مورد تأیید می باشد و در 

رتبه بندی عوامو  موؤثر درون سوازمانی، عامو  تشوریک      

بوه اول، عامو  توسوعه در رتبوه دوم، عامو       مساعی در رت

استراتژی سازمان در رتبه سوم، عامو  یوادگیری در رتبوه    

جهارم، عام  سیستم های دانش در رتبوه پونجم و عامو     

ارزیابی در رتبه ششم قرار می گیرند. در عوام  مؤثر برون 

سازمانی عام  ارتبواط در رتبوه اول، عامو  تکنولووژی در     

معه در رتبه سوم قرار گرفته اند و این رتبه دوم و عام  جا

نشان دهنده میزان تأثیرگذاری این عوام  در مدل نهوایی  
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دانشگاه سازمانی می باشود کوه بوا یافتوه هوای پژوهشوی       

نظبگوف و همکاران، موروز و مووروز، ماسوانتا، اشوگروفت،    

گابریک و کوواس، آلن و مکگی، پرینس و اسوارت همسوو  

، موروز و 8072ظبگوف و همکاران بوده و همخوانی دارد )ن

، گابریوک و  8079، اشگروفت 8072، ماسانتا 8072موروز 

، پورینس و اسووارت   8000، آلون و مکگوی   8079کوواس 

8008 .) 

در شناسایی میزان کاربست عوام  مؤثر دانشگاه سوازمانی  

در سیستم آموزشی واحد های دانشگاه آزاد اسالمی غورب  

ت آموده از آزموون توی زوجوی     استان گیالن ، نتایج به دس

عامو    78عامو  اصولی بوا     2نشان می دهد که کاربسوت  

عامو    1عام  اصلی بوا   9فرعی از عوام  درون سازمانی و 

فرعی از عوام  برون سازمانی در سیستم آموزشی دانشگاه 

آزاد اسالمی غرب استان گیالن ضعیف بوده و کمتر موورد  

موؤثر دانشوگاه   توجه قرار می گیرد. بوین اهمیوت عوامو     

سازمانی و میزان به کارگیری آن هوا درسیسوتم آموزشوی    

دانشگاه آزاد اسالمی تفاوت معنی داری وجود دارد کوه بوا   

یافته های شنگ جو و چیایو، مووروز و مووروز، گابریوک و    

کوواس، گاتری، مکگی، آلن، والتون و مارتین همسو بوده و 

و مووروز   ، مووروز 8071همخوانی دارد )شنگ جو و چیایو 

، مکگوی  8079، گواتری  8079، گابریک و کووواس  8072

 (.8002، والتون و مارتین 8000، آلن 8002

فلسفه اصلی تشکی  دانشگاه سازمانی این است کوه نظوام   

های رسمی آموزش و دانشگاه ها به طوور کامو  از عهوده    

تربیت افرادی که مورد نیاز سازمان های مختلوف هسوتند   

ه بر این سازمان ها مایلند تا افراد را با بوه  برنیامده اند. عالو

کارگیری روش های مؤثری مث  یادگیری از طریوق عمو    

Learning by doing   پرورش دهند که امکان اسوتفاده

از آن ها در دانشگاه و مراکز رسمی آموزش های عمومی و 

عالی فراهم نیسوت. بوه منظوور اسوتفاده هرچوه بیشوتر از       

ی موجوود در دانشوگاه هوا ایجواد     ظرفیت ها و توانایی هوا 

ارتباط بین توسعه منابع انسانی و اسوتراتژی هوای توسوعه    

منابع انسانی و در راستای تحقق اهداف برنامه های توسعه 

اقتصووادی، اجتموواعی و فرهنگووی کشووور، ایجوواد دانشووگاه  

سووازمانی در دانشووگاه هووای آزاد بووا هوودف انتقووال دانووش  

ب افراد بوا مهوارت هوا    کاربردی به دانشگاه ها، حفظ و جذ

حرفه ای و برقراری ارتباط با نیاز هوای صونایع و کسوب و    

کار و زمینوه سوازی مشوارکت بیشوتر شواغلین دانشوگاه)       

اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان( در رفوع نیواز   

های جامعه ضروری می باشود. گرچوه سوند چشوم انودار      

موی و  ایران آینوده را در جایگواه اول اقتصوادی، عل    7202

فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی تصویر کورده  

مربووط بوه برناموه چهوارم      98است و در کمسویون مواده   

برنامه پونجم توسوعه کشوور،     870توسعه و کمسیون ماده 

توسعه دانشگاه های کشور مطر  شده اسوت و دلیو  ایون    

همه توجه به توسعه دانشگاه حکایت از ایون واقعیوت دارد   

ش عالی همواره عام  بنیادی تکام  توسوعه  که نظام آموز

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگوی جواموع بووده انود و نقوش      

محوری در مواجهه با تغییرات و تحوالت جامعه دارنود اموا   

در واقعیت توسعه دانشگاه ها بیشتر در کمیت رشد کورده  

است و مشکالت اقتصوادی، اجنمواعی و فرهنگوی جامعوه     

کشور هایی که خواهان توسوعه  همچنان پا برجا می باشد. 

همه جانبه، متوازن و پایودار هسوتند الزم اسوت دانشوگاه     

های خود را به طور متوازن و پایودار توسوعه دهنود و نیوز     

دانشگاه ها به دلیو  داشوتن ویژگوی هوای اساسوی ماننود       

سرمایه انسانی در قالب اعضوای هیئوت علموی و دانشوجو     

مانی مووی محوو  مناسووبی بوورای اسووتقرار دانشووگاه سوواز  

باشند.دانشگاه های سوازمانی بور آمووزش هوای کواربردی      

محور تأکید دارند. در محیط شدیدا رقوابتی کسوب و کوار    

امروزی، انتقال دانش کاربردی می تواند نقش حیواتی ایفوا   

کند.محتوای آموزشی دانشوگاه هوای سوازمانی بیشوتر بوه      

سمت ح  مشکالت کسب و کار و صنعت کشور پیش می 

ین در پژوهش حاضر که یوک پوژوهش ترکیبوی،    رود.بنابرا

کیفی و کموی اسوت، توالش شوده اسوت جهوت اسوتقرار        

دانشگاه سازمانی در دانشگاه های آزاد اسالمی غرب استان 

گیالن مدلی ارائه و در آن عوام  و عناصور موؤثر دانشوگاه    

سازمانی شناسایی و تأیید گردد. . نتایج این پژوهش نشان 

م  درون سوازمانی، عامو  تشوریک    می دهد که از بین عوا
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مساعی مهم تورین و موؤثرترین عامو  در ایجواد دانشوگاه      

سازمانی در دانشگاه های آزاد اسالمی موی باشود. منطبوق    

بودن طر  های کلی آموزش بوا نیواز هوای اعضوای درون     

سازمانی ) اساتید و دانشجویان(  و بورون سوازمانی )گوروه    

ی کسوب و کوار(   های ذی نفع همچون صنایع و واحد هوا 

نقش اساسی را در این خصووص دارد. دانشوگاه هوای آزاد    

بایود توجووه داشووته باشووند کوه آموووزش و یووادگیری بایوود   

متناسب با نیاز های دانشجویان و همچنین کسب و کوار و  

صنعت باشد. دانشگاه های سازمانی باید قادر باشند نشوان  

  دهند که می توان از مهارت ها و دانش در راسوتای شوغ  

در کار استفاده نمود. اگر دانشوگاه هوای سوازمانی نتواننود     

خود را بوا نیواز هوای تجواری سوازمان هوم راسوتا کننود،         

شکست خواهند خورد. همچنین تفویض اختیار به افراد در 

طر  های آموزشی نیز نقوش اساسوی را در زمینوه عامو      

تشریک مساعی دارد. دانشگاه ها باید در تبیین طر  هوای  

و اجرای آن ها از نظرات و پیشونهادات اسواتید و   آموزشی 

دانشجویان استفاده بهینه داشته باشند. مشارکت افراد ذی 

نفع از آموزش در تودوین و اجورای طور  هوای آموزشوی      

موجب افزایش انگیزه آنهوا در یوادگیری و اجورای آنهوا در     

مشاغ  و کسب و کار خواهود شود. از بوین عوامو  بورون      

باط مهم ترین و تأثیرگذار تورین عامو    سازمانی، عام  ارت

در ایجواد دانشووگاه سوازمانی در دانشووگاه هوای آزاد غوورب    

استان گیالن  می باشد. منطبق بودن آموزش با نیاز هوای  

مصرف کنندگان نقوش اساسوی را در ایون خصووص دارد.     

سیاست های آموزشی باید متناسب با نیاز هوای جامعوه و   

و کوار باشوند. اینکوه     مرتبط با نیاز های صونعت و کسوب  

جامعه چه رشته های تحصیلی را طلب می کند و دانشجو 

چه آموزشی را نیاز دارد، دانشگاه هوا بایود سیاسوت هوای     

آموزشی و یادگیری خود را در مسیر این نیاز ها و خواسته 

ها منطبق کنند و نیز در رابطه با میوزان کاربسوت عوامو     

شی دانشوگاه هوا بوا    مؤثر دانشگاه سازمانی در سیستم آموز

وجووود اینکووه عواموو  دانشووگاه سووازمانی از اهمیووت و     

تأثیرگذاری باالیی در سیستم آموزشی دانشوگاه هوای آزاد   

برخوردار می باشند اما به کارگیری این عوام  در دانشگاه 

های آزاد ضعیف بوده و میزان کاربست آن ها کم اهمیوت  

دانشوگاه  می باشد و این امر می تواند زنگ خطوری بورای   

های آزاد باشد که از مسیر مأموریت و استرانژی خوود دور  

 بوده و نتوانسته اند به اهداف سازمانی خود برسند.
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Abstract: The present study was conducted to investigate the effective factors of 

corporate university campuses and the extent of their application in the education system 

of Islamic Azad University of west of Guilan province and presenting a corporate 

university model. The research method was qualitative and quantitative. The statistical 

population in the qualitative section consists of heads, deputies, faculty directors and 

faculty members, and in the small part of the statistical society, faculty members of Azad 

University of west of Guilan. For sampling in the qualitative section, a targeted sampling 

method was used and in the small part, a stratified random sampling method was used. 

Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. , The results of the 

research in the qualitative section indicated that the creation of corporate university 

campus in academic units had 9 main factors and 19 sub factors. In the quantitative part 

of the research, the findings showed that among the internal factors of knowledge 

systems with the highest standard coefficient of 77% and among external factors, the 

factor with the highest standard factor of 78% is the most influential factor in the 

corporate university. The results of the quantitative and qualitative research showed that 

all the effective factors of the corporate university in Educational systems are not used 

and are weak applied. The final model of the research was approved with fitting indexes 

and standard coefficients. 

Keywords: corporate university, education system, Intra organizational factors, 

External organizational factors, Islamic Azad University. 

 


