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 چکیده
وهی در پژکارکردهای مشابه با کارکرد دانشگاه وضعیت موجود و مطلوب نییتب باهدفپژوهش حاضر 

 آماری جامعه است. پیمایشی -توصیفی نوع از پژوهش بابل انجام شد. این یروانینوش یصنعتدانشگاه 

گیری نفر با روش نمونه 14بابل بودند که تعداد  صنعتی نوشیروانینفر از خبرگان دانشگاه  14شامل 
رکردهای استاندارد سنجش کاپرسشنامه ، در این پژوهش مورداستفادهای انتخاب شدند. ابزار طبقه تصادفی
ی لیکرت ادرجهمقیاس پنج هیپاکه بر  جفت پرسش متناظر بوده است 21پژوهی مشتمل بر دانشگاه

 هاافتهی همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.، ی ویلکاکسونهاآزموناز  هاتحلیل دادهطراحی شد. جهت 
به ترتیب از بیشترین ، دارد. در ابعاد وجودوهی شکاف پژدانشگاه هایو گویه ابعادی همه نشان داد که در

وهشگری و پژ، ارزشیابی، پاسخگویی، مرجعیت اطالعات، هاتحلیل سیاستتا کمترین شکاف مربوط به 
بیشترین شکاف مربوط به گویه ارزیابی میزان و روند موفقیت ، هااز میان گویه  ارتباطات و، سازیتصمیم

ی از بعد ارزشیابی و کمترین شکاف مربوط به گویه ارتباط با نیکارآفری و ابیدر کار النیالتحصفارغ
ی مثبت همبستگ، ی از بعد ارتباطات بوده است. بین شکاف تمامی ابعادالمللنیب مؤسساتو  هادانشگاه

 انیصنعتی نوشیروخبرگان دانشگاه  ازنظرپژوهی مشاهده شده است. وضعیت موجود کارکردهای دانشگاه
ویکرد اتخاذ ر، بر یکدیگر هاشکافکنش و برهم راتیتأث. با توجه به نیستانتظارات  کنندهردهبرآو

 . در ایناستناپذیر اجتناب، ی موجودهافاصلهجهت مدیریت و کاهش و رفع  چندوجهیگیری تصمیم
 راهکار مناسبی در جهت تحقق اهداف باشد. تواندیمپژوهی ایجاد دفتر دانشگاه راستا

شکاف، پژوهیدانشگاه، سازیتصمیم، پژوهشگری، پاسخگویی های ک یدی:واژه
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 مقدمه
ناگزیر از هماهنگی و سازگاری مستمر با ، ها در مسیر توسعه و تعالی خویشدانشگاه

توجه  (. با6291، طرقی) هستند مبهم و متالطم محیط پیرامون خویش، تحوالت پیچیده
 اثرات از مدیریت درک قدرت به هاتصمیم اییکار، دانشگاهی یستمس یچیدگیپ به

 بیرونی تغییرات با دانشگاه اطالعات و قدرت سازگارکنندگی تولید توانایی و بازخوردی

تفکر ، جز از طریق رهبری دانشگاهی این امر(. 6296، یمنی) درونی بستگی دارد و
ارآمد و ک روزبه محور مبتنی بر اطالعات دقیق وسازی پژوهششده و تصمیمریزیبرنامه

که در  قرن استاز نیم یشب 4پژوهیانشگاهد دفتر. (4446، 6)نایت شد محقق نخواهد
های و انجام مطالعات و پژوهش سازیجهان با هدف تصمیم های معتبردانشگاه اغلب

تصمیمات  اتخاذ مدیران دانشگاهی برای یازموردنتأمین اطالعات  در جهتگسترده 
 .(6299، فراستخواه نقل از 6994، 2سواپ) ستاثربخش ایجاد شده ا

ای و جلوگیری از تصمیمات سلیقه منظوربه، مبتنی بر پژوهشسازی در تصمیم
 پیش احساسازیشب 0پژوهیگیری و دانشگاهضرورت توجه به فرایند تصمیم، احساسی

فقدان نهاد های دانشگاهی چالشدلیل عمده امروزه  (.4449، 5)ولکواین استشده 
پژوهشی  هایکه بتواند با استفاده از یافتهاست پژوهی دانشگاهتحت عنوان ساز تصمیم

عات حاصل اطال و تحلیل اسناد باالدستی و همچنین پردازش مبتنی بر مطالعات تطبیقی
 ،گذاریسیاست ها وگیریمدیران دانشگاه را در تصمیم، از ارزیابی عملکرد دانشگاه

 .(6299، فراستخواه) کندپشتیبانی 
آوری داده منظور جمعبه آموزش عالیکه در مؤسسات است پژوهی پژوهشی دانشگاه

چهار  .(6995، 1کلی و لتنباخآ) شودیگیری انجام مریزی سازمانی و تصمیمو تحقق برنامه
و  یاطالعات یتمرجعپژوهی عبارت است از: الف( دانشگاه واحد نقش و کارکرد اساسی

 د(، راهبردها و هاتحلیل سیاستج( ، یابیحلو راه ییله گشامسئ ب(، سازیتصمیم
میالدی وظیفه اجرای  4444 سال در 1. سربن(6999، ینا)ولکو گریارزشیابی و پژوهش

. دکرپژوهی مطرح دهای دانشگاهحکارکرد پنجم وا عنوانبهدر دانشگاه را  مدیریت دانش
 ،ارتباطات ازجملهمختلفی  بعاداست و ا یچندبعدپژوهی کارکردهای دانشگاهالبته 
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 ،رزشیابیا، سازیگری و تصمیمپژوهش، هایاستس گرییلتحل، مرجعیت اطالعات
( 4449) ویتچِرچ ازنظر (.6299، و تقوایی آقامیرزایی) شودپاسخگویی را شامل می

ر تعامالت ویژه با محیط بر با استفاده از آن دتوانند پژوهی میاندرکاران دانشگاهدست
( 4449) 6هیرانو هویی و، کاگلین .باشند تأثیرگذار آموزش عالی یداروسعه پات

 حمایتی، اداری، عملکرد آموزشی مربوط به هاییی فعالیتکلیه عنوانبهرا  پژوهیدانشگاه
 یشدهیفتعرهای فعالیت .اندهکرددهد تعریف که در یک دانشکده یا دانشگاه رخ می

این متخصصین در  نقش برجسته و فعال یدهندهنشان، یپژوهمتخصصان حوزه دانشگاه
 دارد آموزش عالی مؤسساتمدت راستای ارزیابی موقعیت بلند در توسعه استراتژی

 (.4466، 4)کالدرون
 در تنها ایران در پژوهیدانشگاه یهاتیفعال ( نشان داد که6290) گزارش نورشاهی

 آن صورت ترقیعم سطوح به و اندهمیباق آن ترویج و اطالعات و تولید داده سطح

 پژوهیدانشگاه و واحدهای هادانشگاه مقابل چالش ترینمهم (6292) انتظاری .ردیگینم

 آن حلراه و دانددانش می از یوربهره و توسعه در گذاریبودن سرمایه پایین را ایران در

 .کندیم مطرح محورشدان و یادگیرنده یهاسازمانتغییر به  جهت در هادانشگاه حرکت را
 دانشگاهی تحققبرون و درون الزامات (6296) زارع و نعمتی، بیدختیامین

 الزامات دانشگاهی شامل الزامات درون شامل را ایران هایدانشگاه در پژوهیدانشگاه

 و امکانات، اعتباری و مالی، فرایندی، ساختاری، مدیریتی، اطالعاتی، ایحرفه و علمی
 مشارکت و اعتقاد و یازموردن متخصص یانسان یروین، ینگ دانشگاهفره، تجهیزات

، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی دانشگاهی شامل الزاماتبرون شش الزام دانشگاهیان و
اند. هکرد تشویقی شناسایی و های حمایتیمکانیزم، باالدستی هایبرنامه و اهداف، قانونی
ن کردراهبردهای پاسخگو شان دادند که ن( در پژوهش خود 6299) پور و همکارانعباس

ذاری واگ، گری دولتیاستقالل دانشگاهی )عدم دخالت و تصدیشامل دولتی  یهادانشگاه
مشارکت )دانشجویان در امور ، علمی(آزادی، استقالل دانشگاه، اختیارات به دانشگاه

بیرونی در امور  نفعانیذ، دانشگاهیان در امور جامعه، اساتید در امور دانشگاه، دانشگاه
ر با سای، با سایر مؤسسات آموزشی، کاربردی )با صنعت-تعامالت علمی، دانشگاه(

صیص تأمین و تخ، پذیریکاربرد، شدن دانشگاه یالمللنیب، ها و تعامالت پژوهشی(بخش
 است. یمنابع مال

                                                                                                                                        
1. Coughlin, M. A., Hoey, J., Hirano, N. M. 2. Calderon, A. 
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املی برای ایجاد مسائل جدید ع پژوهیدانشگاه کهنشان داد ( 6291) خسروی پژوهش
 تأثیررا تحت  برنامه درسیاندازهای تواند راهبردها و چشممی، است برنامه درسیرای ب

، یشود. طرق برنامه درسی نکرد یو کاربرددانش  کارگیریبهموجب تسهیل و  دهد قرار
، هایاستس گرییلتحل، مرجعیت اطالعات، خود پژوهشر د( 6291) یمنی و عارفی

 پژوهیپنج کارکرد دانشگاه عنوانبهرا  ی و پاسخگوییارزشیاب، سازیپژوهشگری و تصمیم
، مناسب سازمانیعدم وجود فرهنگ خودپژوهش ر د (6291) . صدریاندهکردمعرفی 

های وجود زیرساخت های مدیریتی و عدمضعف، دیدهآموزش یانسان یروینعدم وجود 
 داند.میای ایران هدانشگاه در مدیریت دانشاستقرار های عدم چالش ازجملهرا مناسب 
 این اندرکاراندستتا  است الزم، بیشتر اثربخشی منظوربه کردعنوان  (4449) ویتچِرچ

 و هنلون، . تیلورکنندتوجه  نیز بیرونی به عوامل یدرون دانشگاه عوامل بر عالوه واحد
 پژوهیواحد دانشگاه مفهوم توسعۀ علیرغم که اندهکردمطرح  (4462) 6یورک

 در واحد این جایگاه و نقش از کاملی درک هنوز به متحدهیاالتا از خارج هایدانشگاه

 یازهاین به پاسخگویی، شدنجهانی نظیر پیشرو هایچالش با مواجهه در به آنان کمک
 ارتقای راستای در، جدید هایفناوری و دانش گیری ازبهره و یرقابت جهان و یطیمح

( نشان 4469) سپاهی و عباسپور، اند. نعمتیدانشگاه نرسیده بیرونی و عملکرد درونی
 ،مرجعیت اطالعات عنوانبهچهار وظیفه اصلی خود را  تنهانهپژوهی دادند که دانشگاه

ری بلکه عملکردهای دیگ، کندو پژوهش ایفا می هاگری سیاستتحلیل، ییتخصص گرا
سهیل ربخشی و تاعتبا، استراتژیک ریزیبرنامه، مدیریت اطالعات، مدیریت دانشهمچون 

 تعامل دانشگاه و صنعت دارد.
ی بین معناداررابطه خطی  د کهنشان دا( 6291) جاللی و گودرزی، ی بنسبردیهاافتهی

 ییرتغ یرشذپتمایل به همکاری در تغییر و ، اثربخشی ارتباطات داخلی با حمایت از تغییر
به  با عنایت وجود دارد.دولتی تهران  یهادانشگاه بدنییتترب یهادر کارکنان دانشکده

توسعه  گذاری درمسئله اقتصاد ایران پایین بودن سرمایه ترینمهم، اخیر یهادهه در کهینا
ایران خود  یهادانشگاه، کندیم؛ شرایط مطلوب اقتضا آن است یورو بهره دانش

بی امسیر دستی نیترپژوهی مناسبدانشگاه، در این راستامحور شوند. دانش یادگیرنده و
 حالدرعین(. 6299، و زارع نعمتی، بیدختیامین) استبه این هدف  کشور یهادانشگاه
ن در آ تأثیر اثبات در کشورهای پیشرفته و پژوهیدانشگاه سابقه طوالنی علیرغم

                                                                                                                                        
1. Taylor, J., Hanlon, M., & York, M. 
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ور کش یهااز دانشگاه یکیچهدر تاکنون ، گیریریزی و تصمیمبرنامه، یگذاراستیس
دهای دفاتر و واح صرفاً برخیو  پژوهی ایجاد نشده استصورت منسجم دفتر دانشگاهبه

 وظایفی مشابه باکه اهداف و  ایران مانند دفتر طرح و برنامه وجود دارد یهادانشگاه
بررسی سوابق  دارند.پژوهی برخی از ابعاد مأموریتی و کارکردی واحد دانشگاه

علمی  یهاشیهما و تخصصی یهانشست و هاپژوهشکه  دهدیمپژوهی نشان دانشگاه
 سطوح در پژوهیحوزۀ دانشگاه با مرتبط یهاانجمن و معتبر یهادانشگاه در متعددی

 و ضرورت بر مبنی آشکار دالیلی هانیاو همه  شودیمانجام  ساالنه صورتبه المللیبین
 به توجّه با در عصر حاضر است. هادانشگاه موفقیت در پژوهیدانشگاه جایگاه اهمیت

 یهادانشگاه در پژوهیدانشگاه توسعه واحد و ایجاد ضرورت فوق و یمطروحه نکات
 جامعه در یترگستردهنقش  ایفای و تعامل به نیاز که صنعتی یهادانشگاه ژهیوبه، کشور

این پژوهش ، دارند ی توسعه در کشورهابرنامهصنعت در راستای نیل به اهداف  بخش و
پژوهی در کارکردهای مشابه با کارکرد دانشگاه وبتبیین وضعیت موجود و مطل هدف با

، دانشگاه صنعتی در استان مازندران نیتربزرگ عنوانبه صنعتی نوشیروانیدانشگاه 
تا از این طریق به شناسایی راهکارهای تحقق بهینه  است. قرار گرفته موردمطالعه

 :رددگیم مطرح ریز پرسش، پژوهش اینهدف  تحقق منظوربهآید.  نائلپژوهی دانشگاه
ی آن در این هاشاخصپژوهی و ارتباط ابعاد و مطلوب دانشگاه وضعیت موجود و 
 است؟ چگونه از دیدگاه خبرگان صنعتی نوشیروانیدر دانشگاه  هاتیوضع

 روش

 است. پیمایشی -توصیفی نوع از ماهیت لحاظ به و کاربردی، هدف لحاظ به پژوهش این

)مدیران و اعضای  صنعتی نوشیروانیخبرگان دانشگاه  از نفر 14 آماری شامل جامعه
مختلف دانشگاه صنعتی  یهاسال سابقه مدیریتی در بخش 64 ازکه بیش ( علمیهیئت

ی با اطبقه تصادفی گیریبه شیوه نمونهو نمونه پژوهش حاضر اند نوشیروانی داشته
 پژوهشدر این  مورداستفاده. ابزار نفر انتخاب شدند 14به تعداد  استفاده از فرمول کوکران

. بوده است 1/4( با ضریب پایایی باالی 6299، تقوایی و ییرزای)آقام استاندارد پرسشنامه
کرت لی یادرجهمقیاس پنج یهجفت پرسش متناظر است؛ که بر پا 21 براین ابزار مشتمل 

طراحی شد و ( موافقمکامالً  -5، موافقم -0، نظرمیب -2، مخالفم -4، کامالً مخالفم -6)
مرجعیت ، (گویه 5) ارتباطات تحت عناوین: شش بُعد اصلی در هاآنبا توجه به محتوای 
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 0) سازیتصمیم و پژوهشگری، (گویه 5) هاگری سیاستتحلیل، (گویه 5) اطالعات
تحلیل جهت  گذاری گردیدند.نام گویه( 66) پاسخگویی، (گویه 1) ارزشیابی، (گویه
 خزایی و) پارامتریکنااز روش  اندبوده از نوع ترتیبی هادادهجه به اینکه با تو هاداده

 اندصورت زوجی و از یک جامعه بودهها بهداده همچنین به دلیل اینکه، (6290، همکاران
تگی همبسی ابعاد از آزمون هاشکافو نیز جهت بررسی رابطه بین  ویلکاکسون، آزمون از

 .استفاده شده است spss21 افزاررمنگیری از با بهره رمنیاسپ

 هایافته
درصد را مردان  6/11 ودرصد از پاسخگویان را زنان  9/44، ی پژوهشهاافتهبا توجه به ی
و  کارشناسی ارشداز پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی  درصد 5/64اند. تشکیل داده

درصد  4/96 ودیر درصد از پاسخگویان م 9/69اند. درصد دارای مدرک دکتری بوده 5/91
اسخگو پ علمیهیئتکه از میان اعضای ، اندکه سابقه مدیریت هم داشته علمییئتهعضو 

 اند.درصد استاد بوده 0/64، دانشیار درصد 45، درصد استادیار 9/05
صنعت  پژوه  دانشگاه های دانشگاهشکاف ابعاد و گویه، . وضعیت موجود و مط وب4جدول 

 ()بخش اول خبرگاناز دیدگاه  نوشیروان 
 Zآزمون  شکاف وضع مطلوب وضع موجود هیگو 

ت
ارتباطا

 

 -02/0 -6/6 02/0±11/4 22/2 ±64/6 دانشگاه یهاتیرسانی اولواطالع

 -64/5 -49/6 1/0±16/4 04/2±40/6 یرونیب یهادانشگاه با سازمان ارتباط

 -64/5 -59/6 5/0±99/4 96/4±69/6 یهمکاران دانشگاه مشارکت

 -9/2 -59/4 1/0±12/4 44/0±96/4 یالمللنیب مؤسسات و هابا دانشگاه ارتباط

 -50/5 -12/6 02/0±94/4 1/4±61/6 هایشنهادپ و انتقادات نظام

 -49/5 -26/6 51/0±16/4 45/2±11/4 کل

ت
مرجعی

 

 -42/5 -41/6 01/0±94/4 4/2±41/6 شانتقال دان و یگذاربه اشتراک و لیبه تسه توجه

 نیب یتالش گروه کیها با مجموعه داده یطراح
 دهندگان اطالعاتارائه

91/4±96/4 92/4±61/0 45/6- 94/0- 

 یهااطالعات و سیستم و داده یهاتوسعه پایگاه
 در دانشگاه یگیرپشتیبان تصمیم

94/4±6/2 94/4±21/0 41/6- 45/5- 

 -99/0 -41/6 22/0±95/4 41/2±94/4 یاطالعات یهاستمیس یسازکپارچهی

 -12/5 -46/6 29/0 ±90/4 69/2 ±61/6 دانشگاه اطالعات نامهساالنه نظیر  یهاگزارش ارائه و هیته

 -96/0 -22/6 29/0 ±91/4 41/2±42/6 اطالعات یآورجمع
 -51/5 -09/6 51/0±16/4 41/2 4±/16 کل

 P<  446/4  
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ای بعد ارتباطات مربوط هگویه شکاف بیشتریندیدگاه خبرگان  از 6مطابق جدول  
ارتباط با ، مربوط به گویه ینو کمتر (-12/6) هایشنهادپ و نظام انتقادات، به گویه
بیشترین شکاف  مرجعیت اطالعاتبعد در ، (-59/4) المللیبین مؤسساتها و دانشگاه

 هیته، و کمترین مربوط به گویه (-22/6) اطالعات آوریجمع، های مربوط به گویهگویه
 بوده است. (-46/6) اطالعات نامهساالنه نظیر  یهاگزارشارائه  و

صنعت  پژوه  دانشگاه های دانشگاهشکاف ابعاد و گویه، . وضعیت موجود و مط وب3 جدول

 بخش دوم() از دیدگاه خبرگان نوشیروان 

  گویه وضع موجود وضع مطلوب شکاف Zآزمون 
 اهبا دانشگ آموختگاندانش ابط انجمنرو یلتحل 90/4±29/4 50/4±26/0 -94/6 -12/5

 صنعت و

یل
حل

ت
ت

اس
سی

ی 
گر

 ها

 هایهشبک کارکردهای و آثار تحلیلوتجزیه 92/4±22/4 90/4±49/0 -15/6 -06/5
 اجتماعی

 یو بازنگر SWOTرصد مداوم ماتریس 90/4±19/4 99/4±60/0 -01/6 -91/0
 هانهپژوراهبردها از منظر آینده

 و اهدافریسک  و تحلیل مخاطرات و بررسی 42/6±11/4 99/4±01/0 -96/6 -91/0
 های دانشگاهیبرنامه

دروس  و هارشته، هادورهتحلیل  و بررسی 61/6±49/2 91/4±54/0 -00/6 -19/0
 دانشگاهی جدید

 کل 12/4±10/4 19/4±41/0 -14/6 -40/1
ر د برداریالگو و قیمطالعات تطبیتوجه به  94/4±41/2 91/4±49/0 -42/6 -99/0

 سازییمتصم

یم
صم

و ت
ی 

گر
هش

ژو
پ

زی
سا

 

 ریزی استراتژیکبرنامه 45/2 64/6± 54/0 10/4± -41/6 -15/0

 مشکالت رفع راستای در هاهدایت پژوهش 41/6±10/4 90/4±02/0 -19/6 -26/5
 یرونیب یازهاین به پاسخ و درونی

 در راستای سیاستی و علمی هایادیشنهپارائه  92/4±91/4 99/4±49/0 -66/6 -02/0
 سازیتصمیم و پژوهشگری

 کل 14/4±91/4 11/4±22/0 -21/6 -12/5
 P<  446/4  

 هاتسیاس بعد تحلیلهای گویه شکاف بیشتریناز دیدگاه خبرگان  4مطابق جدول 
و  (-94/6) و صنعتآموختگان با دانشگاه دانش انجمن روابط تحلیل، مربوط به گویه
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 دروس جدید و هارشته، هادورهتحلیل و  بررسی، شکاف مربوط به گویهکمترین 
 ازیستصمیم و بعد پژوهشگریهای بیشترین شکاف گویه( و نیز -00/6) دانشگاهی

 اینیازه به پاسخ و درونی مشکالت رفع راستای در هاهدایت پژوهش، مربوط به گویه
ر د علمی و سیاستی هایشنهادپارائه ، هشکاف مربوط به گوی ینو کمتر، (-19/6) بیرونی

 بوده است.( -66/6) سازیو تصمیم راستای پژوهشگری

صنعت  پژوه  دانشگاه های دانشگاهشکاف ابعاد و گویه، . وضعیت موجود و مط وب2 جدول

 بخش سوم() از دیدگاه خبرگان نوشیروان 

  گویه وضع موجود وضع مطلوب شکاف Zآزمون 
ن التحصیالفارغروند موفقیت  و میزان یابیارز 41/6±49/4 94/4±22/0 -40/4 -09/5

 کارآفرینی ویابی در کار

بی
شیا

رز
ا

 

 وی آموزشهای برنامه و موسسه اعتبارسنجی 46/6±60/2 12/4±21/0 -42/6 -90/0
 پژوهشی

 مدیریتی و های آموزشیارزشیابی برنامه 45/6±60/2 96/4±21/0 -42/6 -49/5

 یتفیبهبود مستمر ک و جامع تیفیک تیریمد 40/6±15/4 94/4±22/0 -59/6 -49/5
 یشآموز یتکنولوژ یابزارها یاثربخشارزیابی  45/6±14/4 99/4±44/0 -54/6 -41/5
برای اثربخشی  شناسایی راهکارهای اصالحی 95/4±11/4 19/4±45/0 -09/6 -09/5

 های دانشگاهیبرنامه
تحصیلی  روند موفقیت و میزانرزیابی ا 45/6±2 94/4±05/0 -05/6 -01/5

 دانشجویان
 کل 10/4±92/4 11/4±49/0 -05/6 -92/5
 علمیهیئتبهسازی اعضای  61/6±40/2 11/4±51/0 -54/6 -24/5

یی
گو

سخ
پا

 

 مدیریت منابع 46/6±41/2 19/4±51/0 -5/6 -24/5

 مالی مینتأ منظم و های شفافگزارشارائه  44/6±14/4 91/4±06/0 -16/6 -99/0
های کلیدی عملکرد در جهت شاخص 92/4±15/4 92/4±22/0 -59/6 -24/5

 پاسخگویی
 متنوع فرهنگی و دانشجویی خدمات ارائه 99/4±29/2 90/4±29/0 -6 -99/0

 و های ملیاولویت وها یژگیوتوجه به  95/4±64/2 91/4±25/0 -42/6 -6/5
 دانشگاهی ریزی توسعهای در برنامهمنطقه

 و یابیارز، یزیربرنامهانسجام در  و تعهد 99/4±40/2 99/4±49/0 -45/6 -9/0
 هاپژوهش
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  گویه وضع موجود وضع مطلوب شکاف Zآزمون 

قابل  یاجتماع اربها و تجاستیس دهیجهت 94/4±99/4 92/4±61/0 -41/6 -42/5
 کاربرد

 صنعتی جامعه و توجه به حل مسائل اقتصادی 49/6±10/4 99/4±05/0 -96/6 -55/5
 یهابرنامه و فرایندهاسوی وسمت دهیجهت 44/6±15/4 91/4±21/0 -14/6 -52/5

 یکارآفرین و ینوآور، توسعه خالقیت
 ورام اداره روند در هانظرسنجی استفاده از نتایج 99/4±96/4 94/4±26/0 -5/6 -60/5
 کل 19/4±94/4 12/4±29/0 -01/6 -9/5

 P<  446/4  

بوط به مر ارزشیابیهای بعد گویه شکاف بیشترین از دیدگاه خبرگان 2مطابق جدول 
( و -40/4) کارآفرینی و کاریابی التحصیالن درارزیابی میزان و روند موفقیت فارغ، گویه

 بیشترین و نیز (-42/6) مدیریتی و های آموزشیارزشیابی برنامه، کمترین مربوط به گویه
صنعتی  و اقتصادی توجه به حل مسائل، مربوط به گویه پاسخگوییهای بعد گویه شکاف
 متنوعفرهنگی  و ارائه خدمات دانشجویی، مربوط به گویه ینو کمتر (-96/6) جامعه

 درو  گانهششابعاد ی همهدر  موجود وضعیتکه خبرگان به  . نمراتیبوده است (-6)
 نمره نشد منفی موجب هکمطلوب بوده  وضع نمرات از کمتر اندگویه داده 21یهمه

دانشگاه  ابعادی همه در درمجموعاست. پژوهی گشته ابعاد دانشگاهتمامی  در شکاف
 یلتحل :داشت و به ترتیب از بیشترین تا کمترین شکاف مربوط به وجودپژوهی شکاف 

، (-05/6) ارزشیابی، (-01/6) پاسخگویی، (-09/6) مرجعیت، (-14/6) هایاستس
بیشترین ، ها(. از میان گویه-26/6) ارتباطات، (-21/6) سازییمتصم و پژوهشگری

 و التحصیالن در کاریابیارزیابی میزان و روند موفقیت فارغ، شکاف مربوط به گویه
 ( دارای-59/4) المللیبین مؤسسات و هاو گویه ارتباط با دانشگاه (-40/4) کارآفرینی

یت وضعتفاوت بین ، ن آزمون ویلکاکسونکمترین شکاف بوده است. با معنادار بود
 تأییدمورد  %99در سطح اطمینان  پژوهیهای دانشگاهابعاد و شاخص و مطلوبموجود 
 .(2، 4، 6 جدول، 6 شکل) گیردقرار می
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ز ا صنعت  نوشیروان پژوه  دانشگاه شکاف ابعاد دانشگاه، . وضعیت موجود و مط وب4 شکل

 دیدگاه خبرگان

 هاضریب همبستگ  اسپیرمن شکاف. 1 جدول

شکاف  
 ارتباطات

شکاف 
مرجعیت 
 اطالعات

شکاف 
تحلیل 
 هاسیاست

شکاف 
 و پژوهشگری

 سازیتصمیم

شکاف 
 یابیارزش

شکاف 
 پاسخگویی

 14/4** 14/4** 52/4** 14/4** 14/4** 6 شکاف ارتباطات
 51/4** 54/4** 09/4** 15/4** 6 14/4** مرجعیت اطالعاتشکاف 

 16/4** 15/4** 14/4** 6 15/4** 14/4** هاحلیل سیاستتشکاف 
 و شکاف پژوهشگری

 سازیتصمیم

**50/4 **09/4 **16/4 6 **96/4 **15/4 

 10/4** 6 96/4** 15/4** 54/4** 14/4** یابیارزششکاف 
 6 10/4** 15/4** 16/4** 51/4** 14/4** شکاف پاسخگویی

446/4** P< 

ن شکاف تمام ابعاد همبستگی مثبت مشاهده شده است دهد که بینشان می 0جدول 
بر روی یکدیگر  %99 ها در سطح معناداریمثبت شکاف تأثیرکه نشانگر همبستگی و 

 

0
1
2
3
4
5

ارتبارات

مرجعیت ارالعات

تحلیل سیاستها

ازیپووششگری و تصمیم س

ارزشیایی

پاسخگویی

نمودار میانگین وضعیت موجود و مطلوب ابعاد دانشگاه پژوهی  

موجود   مطلوب
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شود افزایش شکاف در یک بعد منجر به افزایش شکاف در بعدهای دیگر می درواقعاست. 
 و بالعکس.

 گیریبحث و نتیجه

پژوهی دانشگاه هاو گویه ابعادی همه در یروانیصنعتی نوشاز دیدگاه خبرگان دانشگاه 
 تا کمترین شکاف مربوط به به ترتیب از بیشترین، در ابعادداشت  وجودشکاف 

گری و پژوهش، ارزشیابی، پاسخگویی، مرجعیت اطالعات، هاگری سیاستتحلیل
زیابی میزان ار های بیشترین شکاف مربوط به گویهاز میان گویهو  ارتباطات، سازیتصمیم

مترین شکاف و کی از بعد ارزشیابی نیو کارآفر یابیدر کار النیالتحصو روند موفقیت فارغ
 وده است.بی از بعد ارتباطات المللنیها و مؤسسات بارتباط با دانشگاهمربوط به گویه 

 صنعتی نوشیروانیخبرگان دانشگاه  ازنظرپژوهی وضعیت موجود کارکردهای دانشگاه
 .نیستانتظارات  کنندههبرآورد

بین وضعیت موجود و مطلوب  صنعتی نوشیروانیاز دیدگاه خبرگان دانشگاه 
 نوشیروانی صنعتیپژوهی در دانشگاه نسبت به بقیه ابعاد دانشگاه هااستیسگری تحلیل

 یقدق گذاری نیازمند تحلیلسیاست موفقیت در کهازآنجایی شکاف بیشتری وجود دارد.
است. شناخت رویکردها و  هاآنبر پیامدهای  تأثیرگذارستی و عوامل های سیاگزینه
 هایگامی در جهت تحلیل موفق سیاست، های مختلف برای تحلیل سیاستسبک

پژوهان از ( نقش دانشگاه4461) اسکینی و ویزری هاافتهبا توجه به ی .است موردنظر
یران به مد هادادهضمن گزارش  ه وکردپیشرفت  ندکردیمکارگزارانی که تنها تولید داده 

 هاداده وتحلیلیهتجزبه ، تخصص و فنی صورتبه هاآنجهت مدیریت دانش و استفاده از 
 توسعهاین اقدام زمینه  ؛ کهکنندیمبرای استفاده و توزیع در سراسر موسسه اقدام 

مشکل جهت رفع این  تواندیمپژوهی . ایجاد واحد دانشگاهکندیمرا فراهم  دانشگاهی
همچنین با توجه به اینکه بیشترین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب  باشد. مؤثرگامی 

 هاتحلیل سیاستاز بعد  آموختگان با دانشگاه و صنعتانجمن دانشدر تحلیل روابط 
تقویت شبکه ارتباطی میان ، هاانجمناهداف تشکیل این  ازجمله کهازآنجاییبوده و 

اط تسهیل ارتب، های مشترکاطالعات و تجربیات و همکاری تبادلجهت  آموختگاندانش
ب کار های کسگسترش زمینهجهت التحصیالن متخصص میان مراکز کارآفرینی با فارغ

 رد مشارکت و کشور اقتصاد و صنعت اعتالی و شکوفایی و رشد جهت در، در جامعه
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 هایبرنامه وها طرح، به نسبت نقادانه و نظارتی، هدایتی نقش ایفای و سازیتصمیم فرآیند
 همکاری و جامعه نیازهای پایه بر بناییزیر و ضروری یهاطرح پیشنهاد، ایتوسعه

ن و تقویت چنی سیتأس رسدیمبه نظر  است. کشور توسعه پایدار جهت در جانبههمه
است. البته گام مثبتی که  آموزش عالی مؤسساتی از ضروریات انکارناپذیر هاتشکل

 سیأستاین است که در نظر دارد با ، در این راستا برداشته عتی نوشیروانیصندانشگاه 
می های محکگام، افزایی سازندهمحفلی فراهم شود تا بتوان با هم، آموختگانانجمن دانش

ایجاد با ، گرددهای جدید برداشت. پیشنهاد میو ایجاد فرصت توسعه پایداردر 
، ژوهیپبرای واحد دانشگاه صنعتی نوشیروانی سازمانی در ساختار دانشگاه یهاتیظرف

 رار گیرد.بیشتری ق موردتوجهی دانشگاه امدهایبر پ مؤثرو تعیین عوامل  هاتحلیل سیاست
ی عملکرد مطلوب مرجعیت اطالعاتدر  صنعتی نوشیروانیدانشگاه ، به نظر خبرگان

ته ای یافهمیت ویژها هاسازماندر  مدیریت دانشبه اینکه امروزه  ا توجهنداشته است. ب
، یانمرتضوی و منیر) استمشخصه اصلی بقای یک سازمان ، دانش موفق است و مدیریت

 پذیریرقابت قدرت و موفقیت در ایکنندهتعیین عوامل به اطالعات و دانش و (6290

 برای خود مجبور هستند رقابتیجایگاه  بهبود برای هااست. دانشگاه شده تبدیل هاسازمان

در  گیرند. کاربه را مدیریت دانش، نوینهای دانش یادگیری نیز و موجود دانش دارینگه
بهبود وضعیت توجه به ، (6291) صدری هایو یافته پژوهش نتایج به توجه این راستا با

طریق آموزش مداوم؛ تخصیص اعتبارات الزم برای تهیه و  نیروی انسانی در دانشگاه از
 مدیریتی هایچارچوب؛ ایجاد در دانشگاه مدیریت دانش فنی هایروزسانی زیرساختبه

ها و بین دانشگاه و جامعه بین دانشگاه، در درون دانشگاه گذاری دانشبرای به اشتراک
های الزم برای تغییر نسل چهارم؛ ایجاد زمینه در راستای ایفای مأموریت دانشگاه

؛ تدوین مدیریت دانشر پذیرش و استقرا سازمانی در دانشگاه در جهتفرهنگ
م بر کار تیمی در انجا تأکید؛ دانش سازمانیها و هایی برای مستندسازی یافتهچارچوب

 گذاری دانشرسمی و غیررسمی اشتراک هایو ایجاد شبکه ها در دانشگاهانواع پژوهش
 گردد.می پیشنهاد

نیز در  یسخگویپا بعددر این دانشگاه  صنعتی نوشیروانیاز دیدگاه خبرگان دانشگاه 
وضعیت مطلوبی قرار ندارد و بین وضعیت موجود و مطلوب موارد مرتبط با پاسخگویی 

 با استفاده از راهبردهای تواندیم صنعتی نوشیروانیدانشگاه  .دانشگاه شکاف وجود دارد
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ران و همکاپور ی پژوهش عباسهاافتهبا توجه به ی دولتی هایدانشگاه نکرد پاسخگو
 .کندکاهش و حتی رفع فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب اقدام ( به 6299)

رار در وضعیت مطلوبی ق ارزشیابی بعددانشگاه صنعتی نوشیروانی  خبرگان ازنظر
ی آن شکاف وجود دارد. با توجه به اینکه هاتمیآندارد و بین وضعیت موجود و مطلوب 

 زم را برای شفافیت و اطالع ازال یهانهیشرایط و زم، یابیشاستفاده از سازوکارهای ارز
را  هاتیفعال توانیمو از این طریق  کندیمیزان تحقق اهداف و مقاصد فراهم م

اهداف  یسوبه هاتیمناسب را برای هدایت فعال یهاداد و روشقرار موردمطالعه
ست در این الزم ا، کیفیت و نتایج عملکرد به کار گرفتدر جهت تضمین  شدهبینیپیش

 .ردیقرار گو توجه  تأکیدریزی و بازنگری نظام ارزشیابی مورد اه برنامهدانشگ
نیز در  ازیسگری و تصمیمبعد پژوهشاز دیدگاه خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی 

گیری و مدیریت صحیح و همگامی مدیریت نظام وضعیت مطلوبی قرار ندارد تصمیم
اطالعات  درگرودر فرایند توسعه  با روند تحوالت جهانی و ایفای نقش آموزش عالی

. رددگیمی علمی میسر هاافتهی مستمر و یهاپژوهشصحیح و اطالعات صحیح در سایه 
 تواندیمی دستاوردهای پژوهشی هاافتهمجهز شدن مدیریت نظام آموزشی به آخرین ی

بازنگری شرایط و وظایف ، گرددیم شنهادیمنظور پاین مهم را تحقق بخشد. بدین 
 یپژوهقانونی ایجاد واحد دانشگاه یهانهیزمن کردو فراهم  ساز سنتیتصمیم هایشورا

دانشگاه توسط  هوش سازمانیو  هاگر سیاستتحلیل، یشیاحد خود اندو عنوانبه
ا ی پژوهشی بهاطرح نکردصنعتی نوشیروانی و همچنین منطبق  دانشگاه امنایهیئت

ملزم کردن ، ی پژوهشی در ابعاد وسیعهارحطانتشار نتایج ، یامنطقهنیازهای ملی و 
 هاپژوهشایج گیرانی که از نتتشویق و تقدیر از تصمیم، هاافتهگیران به کاربست یتصمیم

ی هاتنشسگیران از طریق گران و تصمیمایجاد ارتباط بین پژوهش، کنندیماستفاده 
 قرار گیرد. تأکیدو  موردتوجه اندیشیهم

 طورهباین دانشگاه در بعد ارتباطات نیز  صنعتی نوشیروانیه به نظر خبرگان دانشگا
( و 6291ی بنسبردی و همکاران )هاافته. با توجه به یکندمطلوب نتوانسته خود را تقویت 

 عملکرد بهبود و سازمان نقش مهم آن در موفقیت با عنایت به اهمیت ارتباطات اثربخش و

 یهانهیزمارتباطات در سازمان  برقراری لهیوسبه توانندیم مدیران دانشگاه نوشیروانی، آن
 سیتأسی ریگیپ؛ در این راستا کنند فراهم اهداف استراتژیک را به دستیابی و عملکرد بهبود

پایی بر، ی مشترک با صنعتهاکنفرانسآموختگان و برگزاری سازی انجمن دانشو فعال
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، علمیهیئتی توسط اعضای ی کاربردهاپژوهشانجام  منظوربه، ی مشترکپژوهشمراکز 
 گردد.صنعت با حمایت دولت پیشنهاد می نیمتخصصآموختگان و دانش

بین شکاف تمام ابعاد همبستگی مثبت مشاهده  دهدیمنشان  هاافتههمچنین نتایج ی
 رواقعدها بر روی یکدیگر است. مثبت شکاف تأثیرشده است که نشانگر همبستگی و 

ر یک بعد منجر به افزایش شکاف در بعدهای دیگر افزایش شکاف دگفت  توانیم
، رعملکردی ابعاد بر یکدیگ راتیتأثو  هاشکافکنش . با توجه به تعامل و برهمگرددیم

مدیران دانشگاهی  ایجاد اعتقاد و باور در میانوجهی و گیری چنداتخاذ رویکرد تصمیم
 ازنظر گیریپژوهی و بهرههدانشگا و جلب مشارکت حداکثری سایر دانشگاهیان در ارتباط

 و یاو حرفه صالحیت علمیو کارشناسان دارای  نظرانصاحب، خبرگان، متخصصان
 اهدافو  مأموریت، ابعاد و زوایای مختلف نقشدر ارتباط با  واجد تجارب و دانش فنی

پژوهی و جایگاه سازمانی و چگونگی ایجاد و توسعه آن در دانشگاه واحدی هاتیفعالو 
 یهافاصلهو کاهش و رفع  هاشکافجهت مدیریت این  صنعتی نوشیروانی اهدانشگ

ه مشابهای آتی گردد که در پژوهشپیشنهاد می. است ناپذیراجتنابموجود ضروری و 
رشد و توسعه  در جهتی کشور انجام شود تا گامی هادر سایر دانشگاه فوق پژوهش
 ها برداشته شوند.دانشگاه

هایی مواجه بوده ازجمله محدودیت ست که پژوهش حاضر باا ذکرقابلدر پایان 
دقیق  تصوربهممکن است پاسخگویان سنجش یک ابزار  عنوانبهاستفاده از پرسشنامه 

 .احتیاط همراه کند پذیری را بابه سؤاالت پاسخ ندهند و تعمیم

 سپاسگزاری
دانشگاه  یرانو مد علمیهیئتاعضای ، ینمعاون، ریاست محترم همکاری از ژوهشگرانپ

 کمال تشکر را دارند. صنعتی نوشیروانی

 منابع

؛ ضرورتی مغفول مانده در (IR) پژوهیدانشگاه (. 6299) .م، زارع و ،.م، نعمتی، ع.، بیدختیامین
 .50-05، 2(9-64) ،دانشگاه و صنعت .دانشگاه و صنعت یهایراستای تقویت همکار

پژوهی در ضرورت ایجاد واحد دانشگاه(. 6296) .م، زارع و ،.م، نعمتی، ع.، بیدختیامین
 .662-96، 6(6)، یدانشگاه اسالممدیریت در  .های اسالمی ایراندانشگاه
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توسعه دانش در ، وریبهبود بهره تحقیقات نهادی رهیافتی برای. (6292) .ی، انتظاری

 .69-60، (6)4، آموزش عالی نامه .های ایراندانشگاه
ابزار سنجش  سنجیروان. طراحی و (6299) .ر، یدآبادیسع یوسفیو ، .م، یزدیییتقوا، ط.، قامیرزاییآ

 .24-41 ،(4)64، آموزش در علوم پزشکی راهبردهای .کارکردهای دانشگاه پژوهی

. دولتیی هاسازمانگذاری در تدوین مدل فرایندی سیاست (.6290) غ.، توکلیو ، س.، بابایی
 .52-49، 6(2)، عمومی گذارییاستس

(. رابطه اثربخشی ارتباطات داخلی با 6291) .م، فراهانیجاللیو ، .م، گودرزی، .ع، بنسبردی
ریت نشریه مدی .دولتی تهران یهادانشگاهبدنی های تربیتدانشکده در ییرتغپذیرش 
 .61-64، (6)6، ورزشی

د کاربرد موار (.6290) .ع، محمدیان هفشجانیو ، .لیال، پورمالئی، ا، هوشمند، .س، خزایی
، (1)2 ،پرستار و پزشک در رزم. نامه به سردبیر - کیپارامتریک و نا پارامتر یهاآزمون

11-19. 

گاه داز دی آموزش عالی برنامه درسیپژوهی در (. تحلیل نقش دانشگاه6291) .م، خسروی
 .646-601، (41)1، گیری تربیتیفصلنامه اندازه .برنامه درسیمتخصصان 

 هاینظامنشریه پژوهش در  ن.های ایرامدیریت دانش در دانشگاهاستقرار  (.6291) ع.، صدری
 .06-12، (02)64، آموزشی

، دکتری نامهپایان، پژوهی برای دانشگاه اصفهانطراحی الگوی دانشگاه(. 6291) .ج، طرقی
 بهشتی. یددانشگاه شه

 تطبیقی مطالعه (.6291) س.، مرجانیو ، م.، سرخابیدوزییمنی، م.، عارفی، ج.، طرقی

 ریزیبرنامه مطالعات فصلنامه دو، پژوهیدانشگاه ابعاد ماتریس و ارایۀ پژوهیدانشگاه

 .22-1، (66)52، آموزشی

مدل پاسخگویی اثربخش  (.6299) .م، فراستخواهو ، .ح، رحیمیان، .م، آبادحسینشاکری، .ع، پورعباس
 .62-1، (00)44، آموزشی هایمنظاپژوهش در . های دولتی: مطالعه آمیختهدانشگاه

 .نی :تهران .ایران هایمسئله و جهانی منظرهای، آموزش عالی و دانشگاه (.6299) .م، فراستخواه

عه مطال) سازمانی یتبر خالقیت دانش یرمد تأثیربررسی  (.6290) ف.، منیریانو ، م.، مرتضوی
، 44، تحول و توسعه فصلنامه مدیریت .موردی کارکنان شرکت مخابرات استان همدان(

29-41. 

ه مؤسس، های ایران و آمریکاپژوهی در دانشگاهمقایسه تجربیات دانشگاه. (6290) ن.، نورشاهی
، آموزش عالی ها و مؤسساتپنجاه و دومین نشست رؤسای دانشگاه، آموزش عالی

 .پژوهش و فناوری
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 .سمت :تهران .عالی آموزش در کیفیت (.6296) م.، سرخابیدوزییمنی
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