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چکیده
پژوهش حاضر باهدف تبیین وضعیت موجود و مطلوب کارکردهای مشابه با کارکرد دانشگاهپژوهی در
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل انجام شد .این پژوهش از نوع توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری
شامل  14نفر از خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بودند که تعداد  14نفر با روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای انتخاب شدند .ابزار مورداستفاده در این پژوهش ،پرسشنامه استاندارد سنجش کارکردهای
دانشگاهپژوهی مشتمل بر  21جفت پرسش متناظر بوده است که بر پایه مقیاس پنجدرجهای لیکرت
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نشان داد که در همهی ابعاد و گویههای دانشگاهپژوهی شکاف وجود دارد .در ابعاد ،به ترتیب از بیشترین
تا کمترین شکاف مربوط به تحلیل سیاستها ،مرجعیت اطالعات ،پاسخگویی ،ارزشیابی ،پژوهشگری و
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دانشگاهها و مؤسسات بینالمللی از بعد ارتباطات بوده است .بین شکاف تمامی ابعاد ،همبستگی مثبت
مشاهده شده است .وضعیت موجود کارکردهای دانشگاهپژوهی ازنظر خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی
برآوردهکننده انتظارات نیست .با توجه به تأثیرات و برهمکنش شکافها بر یکدیگر ،اتخاذ رویکرد
تصمیمگیری چندوجهی جهت مدیریت و کاهش و رفع فاصلههای موجود ،اجتنابناپذیر است .در این
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مقدمه
دانشگاهها در مسیر توسعه و تعالی خویش ،ناگزیر از هماهنگی و سازگاری مستمر با
تحوالت پیچیده ،مبهم و متالطم محیط پیرامون خویش میباشند (طرقی .)6291 ،با توجه
به پیچیدگی سیستم دانشگاهی ،کارایی تصمیمها به قدرت درک مدیریت از اثرات
بازخوردی و توانایی تولید اطالعات و قدرت سازگارکنندگی دانشگاه با تغییرات بیرونی
و درونی بستگی دارد (یمنی .)6296 ،این امر جز از طریق رهبری دانشگاهی ،تفکر
برنامهریزیشده و تصمیمسازی پژوهشمحور مبتنی بر اطالعات دقیق و بهروز و کارآمد
محقق نخواهد شد (نایت .)4464 ،6دفتر دانشگاهپژوهی 4بیش از نیمقرن است که در
اغلب دانشگاههای معتبر جهان با هدف تصمیمسازی و انجام مطالعات و پژوهشهای
گسترده در جهت تأمین اطالعات موردنیاز مدیران دانشگاهی برای اتخاذ تصمیمات
اثربخش ایجاد شده است (سواپ 6994 ،2نقل از فراستخواه.)6299 ،
در تصمیمسازی مبتنی بر پژوهش ،بهمنظور جلوگیری از تصمیمات سلیقهای و
احساسی ،ضرورت توجه به فرایند تصمیمگیری و دانشگاهپژوهی 0بیشازپیش احساس
شده است (ولکواین .)4449 ،5امروزه دلیل عمده چالشهای دانشگاهی فقدان نهاد
تصمیمساز تحت عنوان دانشگاهپژوهی است که بتواند با استفاده از یافتههای پژوهشی
مبتنی بر مطالعات تطبیقی و تحلیل اسناد باالدستی و همچنین پردازش اطالعات حاصل
از ارزیابی عملکرد دانشگاه ،مدیران دانشگاه را در تصمیمگیریها و سیاستگذاری،
پشتیبانی کند (فراستخواه.)6299 ،
دانشگاهپژوهی پژوهشی است که در مؤسسات آموزش عالی بهمنظور جمعآوری داده
و تحقق برنامهریزی سازمانی و تصمیمگیری انجام میشود (آلتنباخو کلی .)6995 ،1چهار
نقش و کارکرد اساسی واحد دانشگاهپژوهی عبارت است از :الف) مرجعیت اطالعاتی و
تصمیمسازی ،ب) مسئله گشایی و راهحلیابی ،ج) تحلیل سیاستها و راهبردها ،د)
ارزشیابی و پژوهشگری (ولکواین .)6999 ،سربن 1در سال  4444میالدی وظیفه اجرای
مدیریت دانش در دانشگاه را بهعنوان کارکرد پنجم واحدهای دانشگاهپژوهی مطرح کرد.
البته کارکردهای دانشگاهپژوهی چندبعدی است و ابعاد مختلفی ازجمله ارتباطات،
5. Volkwein, J. F
6. Altbach, P. G. & Kelly, D. H
7. Serban, A. M.
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مرجعیت اطالعات ،تحلیلگری سیاستها ،پژوهشگری و تصمیمسازی ،ارزشیابی،
پاسخگویی را شامل میشود (آقامیرزایی و تقوایی .)6299 ،ازنظر ویتچِرچ ()4449
دستاندرکاران دانشگاهپژوهی میتوانند با استفاده از آن در تعامالت ویژه با محیط بر
توسعه پایدار آموزش عالی تأثیرگذار باشند .کاگلین ،هویی و هیرانو)4449( 6
دانشگاهپژوهی را بهعنوان کلیهی فعالیتهایی مربوط به عملکرد آموزشی ،اداری ،حمایتی
که در یک دانشکده یا دانشگاه رخ میدهد تعریف کردهاند .فعالیتهای تعریفشدهی
متخصصان حوزه دانشگاهپژوهی ،نشاندهندهی نقش برجسته و فعال این متخصصین در
توسعه استراتژی در راستای ارزیابی موقعیت بلندمدت مؤسسات آموزش عالی دارد
(کالدرون.)4466 ،4
گزارش نورشاهی ( )6290نشان داد که فعالیتهای دانشگاهپژوهی در ایران تنها در
سطح تولید داده و اطالعات و ترویج آن باقیمانده و به سطوح عمیقتر آن صورت
نمیگیرد .انتظاری ( )6292مهمترین چالش مقابل دانشگاهها و واحدهای دانشگاهپژوهی
در ایران را پایین بودن سرمایهگذاری در توسعه و بهرهوری از دانش میداند و راهحل آن
را حرکت دانشگاهها در جهت تغییر به سازمانهای یادگیرنده و دانشمحور مطرح میکند.

امینبیدختی ،نعمتی و زارع ( )6296الزامات درون و بروندانشگاهی تحقق
دانشگاهپژوهی در دانشگاههای ایران را شامل الزامات درون دانشگاهی شامل الزامات
علمی و حرفهای ،اطالعاتی ،مدیریتی ،ساختاری ،فرایندی ،مالی و اعتباری ،امکانات و
تجهیزات ،فرهنگ دانشگاهی ،نیروی انسانی متخصص موردنیاز و اعتقاد و مشارکت
دانشگاهیان و شش الزام بروندانشگاهی شامل الزامات فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی،
قانونی ،اهداف و برنامههای باالدستی ،مکانیزمهای حمایتی و تشویقی شناسایی کردهاند.
عباسپور و همکاران ( )6299در پژوهش خود نشان دادند که راهبردهای پاسخگو کردن
دانشگاههای دولتی شامل استقالل دانشگاهی (عدم دخالت و تصدیگری دولتی ،واگذاری
اختیارات به دانشگاه ،استقالل دانشگاه ،آزادیعلمی) ،مشارکت (دانشجویان در امور
دانشگاه ،اساتید در امور دانشگاه ،دانشگاهیان در امور جامعه ،ذینفعان بیرونی در امور
دانشگاه) ،تعامالت علمی-کاربردی (با صنعت ،با سایر مؤسسات آموزشی ،با سایر
بخشها و تعامالت پژوهشی) ،بینالمللی شدن دانشگاه ،کاربردپذیری ،تأمین و تخصیص
منابع مالی است.
2. Calderon, A.
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پژوهش خسروی ( )6291نشان داد که دانشگاهپژوهی عاملی برای ایجاد مسائل جدید
برای برنامه درسی است ،میتواند راهبردها و چشماندازهای برنامه درسی را تحت تأثیر
قرار دهد و موجب تسهیل بهکارگیری دانش و کاربردی کردن برنامه درسی شود .طرقی،
عارفی و یمنی( )6291در پژوهش خود ،مرجعیت اطالعات ،تحلیلگری سیاستها،
پژوهشگری و تصمیمسازی ،ارزشیابی و پاسخگویی را بهعنوان پنج کارکرد دانشگاهپژوهی
معرفی کردهاند .صدری ( )6291در پژوهش خود عدم وجود فرهنگسازمانی مناسب،
عدم وجود نیروی انسانی آموزشدیده ،ضعفهای مدیریتی و عدم وجود زیرساختهای
مناسب را ازجمله چالشهای عدم استقرار مدیریت دانش در دانشگاههای ایران میداند.
ویتچِرچ ( )4449عنوان کرد بهمنظور اثربخشی بیشتر ،الزم است تا دستاندرکاران این
واحد عالوه بر عوامل درون دانشگاهی به عوامل بیرونی نیز توجه کنند .تیلور ،هنلون و
یورک )4462( 6مطرح کردهاند که علیرغم توسعۀ مفهوم واحد دانشگاهپژوهی
دانشگاههای خارج از ایاالتمتحده هنوز به درک کاملی از نقش و جایگاه این واحد در
کمک به آنان در مواجهه با چالشهای پیشرو نظیر جهانیشدن ،پاسخگویی به نیازهای
محیطی و رقابت جهانی و بهرهگیری از دانش و فناوریهای جدید ،در راستای ارتقای
عملکرد درونی و بیرونی دانشگاه نرسیدهاند .نعمتی ،عباسپور و سپاهی ( )4469نشان
دادند که دانشگاهپژوهی نهتنها چهار وظیفه اصلی خود را بهعنوان مرجعیت اطالعات،
تخصص گرایی ،تحلیلگری سیاستها و پژوهش ایفا میکند ،بلکه عملکردهای دیگری
همچون مدیریت دانش ،مدیریت اطالعات ،برنامهریزی استراتژیک ،اعتباربخشی و تسهیل
تعامل دانشگاه و صنعت دارد.
یافتههای بنسبردی ،گودرزی و جاللی ( )6291نشان داد که رابطه خطی معناداری بین
اثربخشی ارتباطات داخلی با حمایت از تغییر ،تمایل به همکاری در تغییر و پذیرش تغییر
در کارکنان دانشکدههای تربیتبدنی دانشگاههای دولتی تهران وجود دارد .با عنایت به
اینکه در دهههای اخیر ،مهمترین مسئله اقتصاد ایران پایین بودن سرمایهگذاری در توسعه
دانش و بهرهوری آن است؛ شرایط مطلوب اقتضا میکند ،دانشگاههای ایران خود
یادگیرنده و دانشمحور شوند .در این راستا ،دانشگاهپژوهی مناسبترین مسیر دستیابی
دانشگاههای کشور به این هدف است (امینبیدختی ،نعمتی و زارع .)6299 ،درعینحال
علیرغم سابقه طوالنی دانشگاهپژوهی در کشورهای پیشرفته و اثبات تأثیر آن در
1. Taylor, J., Hanlon, M., York, M.
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سیاستگذاری ،برنامهریزی و تصمیمگیری ،تاکنون در هیچیک از دانشگاههای کشور
بهصورت منسجم دفتر دانشگاهپژوهی ایجاد نشده است و صرفاً برخی دفاتر و واحدهای
دانشگاههای ایران مانند دفتر طرح و برنامه وجود دارد که اهداف و وظایفی مشابه با
برخی از ابعاد مأموریتی و کارکردی واحد دانشگاهپژوهی دارند .بررسی سوابق
دانشگاهپژوهی نشان میدهد که پژوهشها و نشستهای تخصصی و همایشهای علمی
متعددی در دانشگاههای معتبر و انجمنهای مرتبط با حوزۀ دانشگاهپژوهی در سطوح
بینالمللی بهصورت ساالنه انجام میشود و همه اینها دالیلی آشکار مبنی بر ضرورت و
اهمیت جایگاه دانشگاهپژوهی در موفقیت دانشگاهها در عصر حاضر است .با توجّه به
نکات مطروحهی فوق و ضرورت ایجاد و توسعه واحد دانشگاهپژوهی در دانشگاههای
کشور ،بهویژه دانشگاههای صنعتی که نیاز به تعامل و ایفای نقش گستردهتری در جامعه
و بخش صنعت در راستای نیل به اهداف برنامههای توسعه در کشور دارند ،این پژوهش
با هدف تبیین وضعیت موجود و مطلوب کارکردهای مشابه با کارکرد دانشگاهپژوهی در
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بهعنوان بزرگترین دانشگاه صنعتی در استان مازندران،
موردمطالعه قرار گرفته است .تا از این طریق به شناسایی راهکارهای تحقق بهینه
دانشگاهپژوهی نائل آید .بهمنظور تحقق هدف این پژوهش ،پرسش زیر مطرح میگردد:
وضعیت موجود و مطلوب دانشگاهپژوهی و ارتباط ابعاد و شاخصهای آن در این
وضعیتها در دانشگاه صنعتی نوشیروانی از دیدگاه خبرگان چگونه است؟
روش
این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی -پیمایشی است.
جامعه آماری شامل  14نفر از خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی (مدیران و اعضای
هیئتعلمی) که بیش از  64سال سابقه مدیریتی در بخشهای مختلف دانشگاه صنعتی
نوشیروانی داشتهاند و نمونه پژوهش حاضر به شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای با
استفاده از فرمول کوکران به تعداد  14نفر انتخاب شدند .ابزار مورداستفاده در این پژوهش
پرسشنامه استاندارد (آقامیرزایی و تقوایی )6299 ،با ضریب پایایی باالی  4/1بوده است.
این ابزار مشتمل بر  21جفت پرسش متناظر است؛ که بر پایه مقیاس پنجدرجهای لیکرت
( -6کامالً مخالفم -4 ،مخالفم -2 ،بینظرم -0 ،موافقم -5 ،کامالً موافقم) طراحی شد و
با توجه به محتوای آنها در شش بُعد اصلی تحت عناوین :ارتباطات ( 5گویه) ،مرجعیت
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اطالعات ( 5گویه) ،تحلیلگری سیاستها ( 5گویه) ،پژوهشگری و تصمیمسازی (0
گویه) ،ارزشیابی ( 1گویه) ،پاسخگویی ( 66گویه) نامگذاری گردیدند .جهت تحلیل
دادهها با توجه به اینکه دادهها از نوع ترتیبی بودهاند از روش ناپارامتریک (خزایی و
همکاران ،)6290 ،همچنین به دلیل اینکه دادهها بهصورت زوجی و از یک جامعه بودهاند
از آزمون ،ویلکاکسون و نیز جهت بررسی رابطه بین شکافهای ابعاد از آزمون همبستگی
اسپیرمن با بهرهگیری از نرمافزار  spss21استفاده شده است.
یافتهها
با توجه به یافتههای پژوهش 44/9 ،درصد از پاسخگویان را زنان و  11/6درصد را مردان
تشکیل دادهاند 64/5 .درصد از پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و
 91/5درصد دارای مدرک دکتری بودهاند 69/9 .درصد از پاسخگویان مدیر و  96/4درصد
عضو هیئتعلمی که سابقه مدیریت هم داشتهاند ،که از میان اعضای هیئتعلمی پاسخگو
 05/9درصد استادیار 45 ،درصد دانشیار 64/0 ،درصد استاد بودهاند.
جدول  .1وضعیت موجود و مطلوب ،شکاف ابعاد و گویههای دانشگاهپژوهی دانشگاه صنعتی

مرجعیت

ارتباطات

نوشیروانی از دیدگاه خبرگان (بخش اول)
گویه
اطالعرسانی اولویتهای دانشگاه
ارتباط دانشگاه با سازمانهای بیرونی
مشارکت همکاران دانشگاهی
ارتباط با دانشگاهها و مؤسسات بینالمللی
نظام انتقادات و پیشنهادها
کل
توجه به تسهیل و به اشتراکگذاری و انتقال دانش
طراحی مجموعه دادهها با یک تالش گروهی بین
ارائهدهندگان اطالعات
توسعه پایگاههای داده و اطالعات و سیستمهای
پشتیبان تصمیمگیری در دانشگاه
یکپارچهسازی سیستمهای اطالعاتی

وضع موجود وضع مطلوب شکاف آزمون Z

2/22 ±6/64
2/04±6/40
4/96±6/69
0/44±4/96
4/1±6/61
2/45±4/11
2/4±6/41
4/96±4/91
2/6±4/94

2/41±4/94
تهیه و ارائه گزارشهای ساالنه نظیر اطالعات نامه دانشگاه 2/69 ±6/61
2/41±6/42
جمعآوری اطالعات
2/41 4±/16
کل

0/02±4/11
0/1±4/16
0/5±4/99
0/1±4/12
0/02±4/94
0/51±4/16
0/01±4/94
0/61±4/92

-6/6
-6/49
-6/59
-4/59
-6/12
-6/26
-6/41
-6/45

-0/02
-5/64
-5/64
-2/9
-5/50
-5/49
-5/42
-0/94

-5/45 -6/41 0/21±4/94
0/22±4/95
0/29 ±4/90
0/29 ±4/91
0/51±4/16

-0/99 -6/41
-5/12 -6/46
-0/96 -6/22
-5/51 -6/09
P<4/446
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مطابق جدول  6از دیدگاه خبرگان بیشترین شکاف گویههای بعد ارتباطات مربوط
به گویه ،نظام انتقادات و پیشنهادها ( )-6/12و کمترین مربوط به گویه ،ارتباط با
دانشگاهها و مؤسسات بینالمللی ( ،)-4/59در بعد مرجعیت اطالعات بیشترین شکاف
گویههای مربوط به گویه ،جمعآوری اطالعات ( )-6/22و کمترین مربوط به گویه ،تهیه
و ارائه گزارشهای ساالنه نظیر اطالعات نامه ( )-6/46بوده است.
جدول  .2وضعیت موجود و مطلوب ،شکاف ابعاد و گویههای دانشگاهپژوهی دانشگاه صنعتی
نوشیروانی از دیدگاه خبرگان (بخش دوم)
گویه

وضع موجود وضع مطلوب شکاف آزمون Z

تحلیل روابط انجمن دانشآموختگان با دانشگاه 4/29±4/90
و صنعت
تحلیلگری سیاستها

0/26±4/50

-6/94

-5/12

0/49±4/90

-6/15

-5/06

4/19±4/90

0/60±4/99

-6/01

-0/91

بررسی و تحلیل مخاطرات و ریسک اهداف و 4/11±6/42

0/01±4/99

-6/96

-0/91

تجزیهوتحلیل آثار و کارکردهای شبکههای
اجتماعی
رصد مداوم ماتریس SWOTو بازنگری
راهبردها از منظر آیندهپژوهانه
برنامههای دانشگاهی
بررسی و تحلیل دورهها ،رشتهها و دروس
جدید دانشگاهی
کل

پژوهشگری و تصمیمسازی

توجه به مطالعات تطبیقی و الگوبرداری در
تصمیمسازی
برنامهریزی استراتژیک
هدایت پژوهشها در راستای رفع مشکالت
درونی و پاسخ به نیازهای بیرونی
ارائه پیشنهادهای علمی و سیاستی در راستای
پژوهشگری و تصمیمسازی
کل

4/22±4/92

2/49±6/61
4/10±4/12

0/54±4/91
0/41±4/19

-6/00

-0/19

-6/14

-1/40

-6/42

-0/99

-6/41 0/54 ±4/10 2/45 ±6/64
4/10±6/41

0/02±4/90

-0/15

-6/19

-5/26

4/91±4/92

0/49±4/99

-6/66

-0/02

2/41±4/94

4/91±4/14

0/49±4/91

0/22±4/11

-6/21

-5/12
P<4/446

مطابق جدول  4از دیدگاه خبرگان بیشترین شکاف گویههای بعد تحلیل سیاستها
مربوط به گویه ،تحلیل روابط انجمن دانشآموختگان با دانشگاه و صنعت ( )-6/94و
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کمترین شکاف مربوط به گویه ،بررسی و تحلیل دورهها ،رشتهها و دروس جدید
دانشگاهی ( )-6/00و نیز بیشترین شکاف گویههای بعد پژوهشگری و تصمیمسازی
مربوط به گویه ،هدایت پژوهشها در راستای رفع مشکالت درونی و پاسخ به نیازهای
بیرونی ( ،)-6/19و کمترین شکاف مربوط به گویه ،ارائه پیشنهادها علمی و سیاستی در
راستای پژوهشگری و تصمیمسازی ( )-6/66بوده است.
جدول  .3وضعیت موجود و مطلوب ،شکاف ابعاد و گویههای دانشگاهپژوهی دانشگاه صنعتی
نوشیروانی از دیدگاه خبرگان (بخش سوم)
گویه
ارزیابی میزان و روند موفقیت فارغالتحصیالن
در کاریابی و کارآفرینی
اعتبارسنجی موسسه و برنامههای آموزشی و
پژوهشی
ارزشیابی برنامههای آموزشی و مدیریتی

وضع موجود وضع مطلوب شکاف آزمون Z

ارزشیابی

4/49±6/41

0/22±4/94

-4/40

-5/09

2/60±6/46

0/21±4/12

-6/42

-0/90

2/60±6/45

0/21±4/96

-6/42

-5/49

-6/59

-5/49

-6/54

-5/41

-6/09

-5/09

مدیریت کیفیت جامع و بهبود مستمر کیفیت

4/15±6/40

شناسایی راهکارهای اصالحی برای اثربخشی

4/11±4/95

ارزیابی اثربخشی ابزارهای تکنولوژی آموزشی 4/14±6/45
برنامههای دانشگاهی
ارزیابی میزان و روند موفقیت تحصیلی
دانشجویان
کل
بهسازی اعضای هیئتعلمی
مدیریت منابع
ارائه گزارشهای شفاف و منظم تأمین مالی

پاسخگویی

شاخصهای کلیدی عملکرد در جهت
پاسخگویی
ارائه خدمات دانشجویی و فرهنگی متنوع
توجه به ویژگیها و اولویتهای ملی و
منطقهای در برنامهریزی توسعه دانشگاهی
تعهد و انسجام در برنامهریزی ،ارزیابی و
پژوهشها

2±6/45
4/92±4/10
2/40±6/61
2/41±6/46
4/14±6/44
4/15±4/92
2/29±4/99
2/64±4/95
2/40±4/99

0/22±4/94
0/44±4/99
0/45±4/19
0/05±4/94
0/49±4/11
0/51±4/11
0/51±4/19
0/06±4/91
0/22±4/92
0/29±4/90
0/25±4/91
0/49±4/99

-6/05

-5/01

-6/05

-5/92

-6/54

-5/24

-6/5

-5/24

-6/16

-0/99

-6/59

-5/24

-6

-0/99

-6/42

-5/6

-6/45

-0/9
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99
وضع موجود وضع مطلوب شکاف آزمون Z

جهتدهی سیاستها و تجارب اجتماعی قابل 4/99±4/94
کاربرد
توجه به حل مسائل اقتصادی و صنعتی جامعه 4/10±6/49
جهتدهی سمتوسوی فرایندها و برنامههای
توسعه خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی

4/15±6/44

استفاده از نتایج نظرسنجیها در روند اداره امور 4/96±4/99
کل

4/94±4/19

0/61±4/92

-6/41

-5/42

0/05±4/99
0/21±4/91

-6/96

-5/55

-6/14

-5/52

0/26±4/94

-6/5

-5/60

-6/01

-5/9

0/29±4/12

P<4/446

مطابق جدول  2از دیدگاه خبرگان بیشترین شکاف گویههای بعد ارزشیابی مربوط به
گویه ،ارزیابی میزان و روند موفقیت فارغالتحصیالن در کاریابی و کارآفرینی ( )-4/40و
کمترین مربوط به گویه ،ارزشیابی برنامههای آموزشی و مدیریتی ( )-6/42و نیز بیشترین
شکاف گویههای بعد پاسخگویی مربوط به گویه ،توجه به حل مسائل اقتصادی و صنعتی
جامعه ( )-6/96و کمترین مربوط به گویه ،ارائه خدمات دانشجویی و فرهنگی متنوع
( )-6بوده است .نمراتی که خبرگان به وضعیت موجود در همهی ابعاد ششگانه و در
همهی 21گویه دادهاند کمتر از نمرات وضع مطلوب بوده که موجب منفی شدن نمره
شکاف در تمامی ابعاد دانشگاهپژوهی گشته است .درمجموع در همهی ابعاد دانشگاه
پژوهی شکاف وجود داشت و به ترتیب از بیشترین تا کمترین شکاف مربوط به :تحلیل
سیاستها ( ،)-6/14مرجعیت ( ،)-6/09پاسخگویی ( ،)-6/01ارزشیابی (،)-6/05
پژوهشگری و تصمیمسازی ( ،)-6/21ارتباطات ( .)-6/26از میان گویهها ،بیشترین
شکاف مربوط به گویه ،ارزیابی میزان و روند موفقیت فارغالتحصیالن در کاریابی و
کارآفرینی ( )-4/40و گویه ارتباط با دانشگاهها و مؤسسات بینالمللی ( )-4/59دارای
کمترین شکاف بوده است .با معنادار بودن آزمون ویلکاکسون ،تفاوت بین وضعیت
موجود و مطلوب ابعاد و شاخصهای دانشگاهپژوهی در سطح اطمینان  %99مورد تأیید
قرار میگیرد (شکل  ،6جدول .)2 ،4 ،6
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نمودار میانگین وضعیت موجود و مطلوب ابعاد دانشگاه پژوهی
موجود

مطلوب

ارتباطات

5
4
3
2
1
0

مرجعیت اطالعات

تحلیل سیاستها

پاسخگویی

ارزشیایی

پژوهشگری و تصمیم سازی

شکل  .1وضعیت موجود و مطلوب ،شکاف ابعاد دانشگاهپژوهی دانشگاه صنعتی نوشیروانی از
دیدگاه خبرگان
جدول  .4ضریب همبستگی اسپیرمن شکافها
شکاف شکاف
ارتباطات مرجعیت

شکاف
تحلیل

شکاف
شکاف
شکاف
پژوهشگری و ارزشیابی پاسخگویی

اطالعات سیاستها تصمیمسازی
شکاف ارتباطات
شکاف مرجعیت اطالعات
شکاف تحلیل سیاستها

6
**4/14
**4/14

**4/14
6
**4/15

**4/14
**4/15
6

**4/52
**4/09
**4/14

4/14
**4/54
**4/15

**

**

4/14
**4/51
**4/16

شکاف پژوهشگری و
تصمیمسازی
شکاف ارزشیابی

**4/50

**4/09

**4/16

6

**4/96

**4/15

**4/14

**4/54

**4/15

**4/96

6

**4/10

شکاف پاسخگویی

**4/14

**4/51

**4/16

**4/15

**4/10

6
** P<4/446

جدول  0نشان می دهد که بین شکاف تمام ابعاد همبستگی مثبت مشاهده شده است
که نشانگر همبستگی و تأثیر مثبت شکافها در سطح معناداری  %99بر روی یکدیگر
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است .درواقع افزایش شکاف در یک بعد منجر به افزایش شکاف در بعدهای دیگر میشود
و بالعکس.
بحث و نتیجهگیری
از دیدگاه خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی در همهی ابعاد و گویهها دانشگاهپژوهی
شکاف وجود داشت در ابعاد ،به ترتیب از بیشترین تا کمترین شکاف مربوط به
تحلیلگری سیاستها ،مرجعیت اطالعات ،پاسخگویی ،ارزشیابی ،پژوهشگری و
تصمیمسازی ،ارتباطات و از میان گویههای بیشترین شکاف مربوط به گویه ارزیابی میزان
و روند موفقیت فارغالتحصیالن در کاریابی و کارآفرینی از بعد ارزشیابی و کمترین شکاف
مربوط به گویه ارتباط با دانشگاهها و مؤسسات بینالمللی از بعد ارتباطات بوده است.
وضعیت موجود کارکردهای دانشگاهپژوهی ازنظر خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی
برآوردهکننده انتظارات نیست.
از دیدگاه خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بین وضعیت موجود و مطلوب
تحلیلگری سیاستها نسبت به بقیه ابعاد دانشگاهپژوهی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی
شکاف بیشتری وجود دارد .ازآنجاییکه موفقیت در سیاستگذاری نیازمند تحلیل دقیق
گزینههای سیاستی و عوامل تأثیرگذار بر پیامدهای آنها است .شناخت رویکردها و
سبکهای مختلف برای تحلیل سیاست ،گامی در جهت تحلیل موفق سیاستهای
موردنظر است .با توجه به یافتههای ویزر و اسکینی ( )4461نقش دانشگاهپژوهان از
کارگزارانی که تنها تولید داده میکردند پیشرفت کرده و ضمن گزارش دادهها به مدیران
جهت مدیریت دانش و استفاده از آنها بهصورت تخصص و فنی ،به تجزیهوتحلیل دادهها
برای استفاده و توزیع در سراسر موسسه اقدام میکنند؛ که این اقدام زمینه توسعه
دانشگاهی را فراهم میکند .ایجاد واحد دانشگاهپژوهی میتواند جهت رفع این مشکل
گامی مؤثر باشد .همچنین با توجه به اینکه بیشترین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب
در تحلیل روابط انجمن دانشآموختگان با دانشگاه و صنعت از بعد تحلیل سیاستها
بوده و ازآنجاییکه ازجمله اهداف تشکیل این انجمنها ،تقویت شبکه ارتباطی میان
دانشآموختگان جهت تبادل اطالعات و تجربیات و همکاریهای مشترک ،تسهیل ارتباط
میان مراکز کارآفرینی با فارغالتحصیالن متخصص جهت گسترش زمینههای کسب کار
در جامعه ،در جهت رشد و شکوفایی و اعتالی صنعت و اقتصاد کشور و مشارکت در
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فرآیند تصمیمسازی و ایفای نقش هدایتی ،نظارتی و نقادانه نسبت به ،طرحها و برنامههای
توسعهای ،پیشنهاد طرحهای ضروری و زیربنایی بر پایه نیازهای جامعه و همکاری
همهجانبه در جهت توسعه پایدار کشور است .به نظر میرسد تأسیس و تقویت چنین
تشکلهای از ضروریات انکارناپذیر مؤسسات آموزش عالی است .البته گام مثبتی که
دانشگاه صنعتی نوشیروانی در این راستا برداشته ،این است که در نظر دارد با تأسیس
انجمن دانشآموختگان ،محفلی فراهم شود تا بتوان با همافزایی سازنده ،گامهای محکمی
در توسعه پایدار و ایجاد فرصتهای جدید برداشت .پیشنهاد میگردد ،با ایجاد
ظرفیتهای سازمانی در ساختار دانشگاه صنعتی نوشیروانی برای واحد دانشگاهپژوهی،
تحلیل سیاستها و تعیین عوامل مؤثر بر پیامدهای دانشگاه موردتوجه بیشتری قرار گیرد.
به نظر خبرگان ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی در مرجعیت اطالعات عملکرد مطلوبی
نداشته است .با توجه به اینکه امروزه مدیریت دانش در سازمانها اهمیت ویژهای یافته
است و مدیریت موفق دانش ،مشخصه اصلی بقای یک سازمان است (مرتضوی و منیریان،
 )6290و دانش و اطالعات به عوامل تعیینکنندهای در موفقیت و قدرت رقابتپذیری
سازمانها تبدیل شده است .دانشگاهها برای بهبود جایگاه رقابتی خود مجبور هستند برای
نگهداری دانش موجود و نیز یادگیری دانشهای نوین ،مدیریت دانش را بهکار گیرند .در
این راستا با توجه به نتایج پژوهش و یافتههای صدری ( ،)6291توجه به بهبود وضعیت
نیروی انسانی در دانشگاه از طریق آموزش مداوم؛ تخصیص اعتبارات الزم برای تهیه و
بهروزسانی زیرساختهای فنی مدیریت دانش در دانشگاه؛ ایجاد چارچوبهای مدیریتی
برای به اشتراکگذاری دانش در درون دانشگاه ،بین دانشگاهها و بین دانشگاه و جامعه
در راستای ایفای مأموریت دانشگاه نسل چهارم؛ ایجاد زمینههای الزم برای تغییر
فرهنگسازمانی در دانشگاه در جهت پذیرش و استقرار مدیریت دانش؛ تدوین
چارچوبهایی برای مستندسازی یافتهها و دانش سازمانی؛ تأکید بر کار تیمی در انجام
انواع پژوهشها در دانشگاه و ایجاد شبکههای رسمی و غیررسمی اشتراکگذاری دانش
پیشنهاد میگردد.
از دیدگاه خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی در این دانشگاه بعد پاسخگویی نیز در
وضعیت مطلوبی قرار ندارد و بین وضعیت موجود و مطلوب موارد مرتبط با پاسخگویی
دانشگاه شکاف وجود دارد .دانشگاه صنعتی نوشیروانی میتواند با استفاده از راهبردهای
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پاسخگو کردن دانشگاههای دولتی با توجه به یافتههای پژوهش عباسپور و همکاران
( )6299به کاهش و حتی رفع فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب اقدام کند.
ازنظر خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بعد ارزشیابی در وضعیت مطلوبی قرار
ندارد و بین وضعیت موجود و مطلوب آیتمهای آن شکاف وجود دارد .با توجه به اینکه
استفاده از سازوکارهای ارزشیابی ،شرایط و زمینههای الزم را برای شفافیت و اطالع از
میزان تحقق اهداف و مقاصد فراهم میکند و از این طریق میتوان فعالیتها را
موردمطالعه قرارداد و روشهای مناسب را برای هدایت فعالیتها بهسوی اهداف
پیشبینیشده در جهت تضمین کیفیت و نتایج عملکرد به کار گرفت ،الزم است در این
دانشگاه برنامهریزی و بازنگری نظام ارزشیابی مورد تأکید و توجه قرار گیرد.
از دیدگاه خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بعد پژوهشگری و تصمیمسازی نیز
در وضعیت مطلوبی قرار ندارد تصمیمگیری و مدیریت صحیح و همگامی مدیریت نظام
آموزش عالی با روند تحوالت جهانی و ایفای نقش در فرایند توسعه درگرو اطالعات
صحیح و اطالعات صحیح در سایه پژوهشهای مستمر و یافتههای علمی میسر میگردد.
مجهز شدن مدیریت نظام آموزشی به آخرین یافتههای دستاوردهای پژوهشی میتواند
این مهم را تحقق بخشد .بدین منظور پیشنهاد میگردد ،بازنگری شرایط و وظایف
شوراهای تصمیمساز سنتی و فراهم کردن زمینههای قانونی ایجاد واحد دانشگاهپژوهی
بهعنوان واحد خود اندیشی ،تحلیلگر سیاستها و هوش سازمانی دانشگاه توسط
هیئتامنای دانشگاه صنعتی نوشیروانی و همچنین منطبق کردن طرحهای پژوهشی با
نیازهای ملی و منطقهای ،انتشار نتایج طرحهای پژوهشی در ابعاد وسیع ،ملزم کردن
تصمیمگیران به کاربست یافتهها ،تشویق و تقدیر از تصمیمگیرانی که از نتایج پژوهشها
استفاده میکنند ،ایجاد ارتباط بین پژوهشگران و تصمیمگیران از طریق نشستهای
هماندیشی موردتوجه و تأکید قرار گیرد.
به نظر خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی این دانشگاه در بعد ارتباطات نیز بهطور
مطلوب نتوانسته خود را تقویت کند .با توجه به یافتههای بنسبردی و همکاران ( )6291و
با عنایت به اهمیت ارتباطات اثربخش و نقش مهم آن در موفقیت سازمان و بهبود عملکرد
آن ،مدیران دانشگاه نوشیروانی میتوانند بهوسیله برقراری ارتباطات در سازمان زمینههای
بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف استراتژیک را فراهم کنند؛ در این راستا پیگیری تأسیس
و فعالسازی انجمن دانشآموختگان و برگزاری کنفرانسهای مشترک با صنعت ،برپایی
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مراکز پژوهشی مشترک ،بهمنظور انجام پژوهشهای کاربردی توسط اعضای هیئتعلمی،
دانشآموختگان و متخصصین صنعت با حمایت دولت پیشنهاد میگردد.
همچنین نتایج یافتهها نشان میدهد بین شکاف تمام ابعاد همبستگی مثبت مشاهده
شده است که نشانگر همبستگی و تأثیر مثبت شکافها بر روی یکدیگر است .درواقع
میتوان گفت افزایش شکاف در یک بعد منجر به افزایش شکاف در بعدهای دیگر
میگردد .با توجه به تعامل و برهمکنش شکافها و تأثیرات عملکردی ابعاد بر یکدیگر،
اتخاذ رویکرد تصمیمگیری چندوجهی و ایجاد اعتقاد و باور در میان مدیران دانشگاهی
و جلب مشارکت حداکثری سایر دانشگاهیان در ارتباط دانشگاهپژوهی و بهرهگیری ازنظر
متخصصان ،خبرگان ،صاحبنظران و کارشناسان دارای صالحیت علمی و حرفهای و
واجد تجارب و دانش فنی در ارتباط با ابعاد و زوایای مختلف نقش ،مأموریت و اهداف
و فعالیتهای واحد دانشگاهپژوهی و جایگاه سازمانی و چگونگی ایجاد و توسعه آن در
دانشگاه صنعتی نوشیروانی جهت مدیریت این شکافها و کاهش و رفع فاصلههای
موجود ضروری و اجتنابناپذیر است .پیشنهاد میگردد که در پژوهشهای آتی مشابه
پژوهش فوق در سایر دانشگاههای کشور انجام شود تا گامی در جهت رشد و توسعه
دانشگاهها برداشته شوند.
در پایان قابلذکر است که پژوهش حاضر با محدودیتهایی مواجه بوده ازجمله
استفاده از پرسشنامه بهعنوان یک ابزار سنجش ممکن است پاسخگویان بهصورت دقیق
به سؤاالت پاسخ ندهند و تعمیمپذیری را با احتیاط همراه کند.
سپاسگزاری
پژوهشگران از همکاری ریاست محترم ،معاونین ،اعضای هیئتعلمی و مدیران دانشگاه
صنعتی نوشیروانی کمال تشکر را دارند.
منابع
امینبیدختی ،ع ،.نعمتی ،م ،.و زارع ،م .)6299( .دانشگاه پژوهی ()IR؛ ضرورتی مغفول مانده در
راستای تقویت همکاریهای دانشگاه و صنعت ،صنعت و دانشگاه.50-05 ،2)9-64( ،
امینبیدختی ،ع ،.نعمتی ،م ،.و زارع ،م .)6296( .ضرورت ایجاد واحد دانشگاهپژوهی در
دانشگاههای اسالمی ایران ،مدیریت در دانشگاه اسالمی.662-96 ،6)6( ،
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انتظاری ،ی .)6292( .تحقیقات نهادی رهیافتی برای بهبود بهرهوری ،توسعه دانش در
دانشگاههای ایران ،نامه آموزش عالی.2 ،0 ،)6(4 ،
آقامیرزایی ،ط ،.تقوایییزدی ،م ،.و یوسفی سعیدآبادی ،ر .)6299( .طراحی و روانسنجی ابزار سنجش
کارکردهای دانشگاه پژوهی .راهبردهای آموزش در علوم پزشکی.24-41 ،)4(64 ،
بابایی ،س ،.و توکلی ،غ .)6290( .تدوین مدل فرایندی سیاستگذاری در سازمانهای دولتی.
سیاستگذاری عمومی.52-49 ،6)2( ،
بنسبردی ،ع ،.گودرزی ،م ،.و جاللیفراهانی ،م .)6291( .رابطه اثربخشی ارتباطات داخلی با

پذیرش تغییر در دانشکدههای تربیتبدنی دانشگاههای دولتی تهران ،نشریه مدیریت
ورزشی.61-64 ،)6(6 ،
خزایی ،س ،.هوشمند ،ا ،مالئیپور ،لیال ،.و محمدیان هفشجانی ،ع .)6290( .موارد کاربرد
آزمونهای پارامتریک و نا پارامتریک  -نامه به سردبیر .پرستار و پزشک در رزم،)1(2 ،
.19-11
خسروی ،م .)6291( .تحلیل نقش دانشگاهپژوهی در برنامه درسی آموزش عالی از دیدگاه

متخصصان برنامه درسی .فصلنامه اندازهگیری تربیتی.646-601 ،)41(1 ،
صدری ،ع .)6291( .استقرار مدیریت دانش در دانشگاههای ایران .نشریه پژوهش در نظامهای
آموزشی.06-12 ،)02(64 ،
طرقی ،ج .)6291( .طراحی الگوی دانشگاهپژوهی برای دانشگاه اصفهان ،پایاننامه دکتری،
دانشگاه شهید بهشتی.
طرقی ،ج ،.عارفی ،م ،.یمنیدوزیسرخابی ،م ،.و مرجانی ،س .)6291( .مطالعه تطبیقی
دانشگاهپژوهی و ارایۀ ماتریس ابعاد دانشگاهپژوهی ،دو فصلنامه مطالعات برنامهریزی
آموزشی.22-1 ،)66(52 ،
عباسپور ،ع ،.شاکریحسینآباد ،م ،.رحیمیان ،ح ،.و فراستخواه ،م .)6299( .مدل پاسخگویی اثربخش
دانشگاههای دولتی :مطالعه آمیخته .پژوهش در نظامهای آموزشی.62-1 ،)00(44 ،
فراستخواه ،م .)6299( .دانشگاه و آموزش عالی ،منظرهای جهانی و مسئلههای ایران .تهران :نی.
مرتضوی ،م ،.و منیریان ،ف .)6290( .بررسی تأثیر مدیریت دانش بر خالقیت سازمانی (مطالعه
موردی کارکنان شرکت مخابرات استان همدان) ،فصلنامه مدیریت توسعه و تحول،44 ،
.41-29
نورشاهی ،ن .)6290( .مقایسه تجربیات دانشگاهپژوهی در دانشگاههای ایران و آمریکا ،مؤسسه

آموزش عالی ،پنجاه و دومین نشست رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،
پژوهش و فناوری.
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