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چکيده :امروزه با توجه به روند شتابان افزایش هزینه های آموزش عالی و کيفيت آن و کاهش حمایت های دولتی از دانشگاه ها
و مراکز آموزش عالی در سراسر جهان از یک سو و شتاب گيری پيشرفت تکنولوژی و گسترش نياز سيستم اقتصادی به دانش
علمی از سوی دیگر ،سيستم آکادميک به صنعت دانش تبدیل شده است .افزایش بهره وری در دانشگاه ها تابع فرایند تحقيق و
توسعه است که در مبانی نظری ،دانشگاه پژوهی ناميده می شود .در دهه های اخير ،مهمترین مسأله اقتصاد ایران پایين بودن
سرمایه گذاری در توسعه دانش و بهره وری آن است .دانشگاه های ایران مطلوب است خود یادگيرنده و دانش محور شوند.
دانشگاه پژوهی مناسبترین مسير دستيابی دانشگاه های کشور به این هدف است .واحد دانشگاه پژوهی در اغلب دانشگاه های
معتبر جهان ،به منظور تقویت همکاری های دانشگاه و صنعت ،پيدایش و نضج یافته است؛ در حاليکه در دانشگاه های کشور،
امری مغفول مانده است .در این پژوهش تالش می شود ضمن تبيين مفهوم دانشگاه پژوهی ،الزامات تحقق آن از طریق مطالعه
مبانی نظری تحقيق شناسایی شود و سپس از طریق روش دلفی نظرات متخصصان ،محققان و خبرگان این حوزه در رابطه با
الزامات شناسایی شده فوق مورد بررسی قرار گيرد.
کليد واژه :آموزش عالی ،دانشگاه ،صنعت ،دانشگاه پژوهی ،الزامات درون و برون دانشگاهی.

مقدمه
به طور کلی ،امروزه نهادهای دانشگاه و صنعت در زمینه خلق
و توسعه دانش و تكنولوژی ،در ضمن حفظ استقالل خويش،
وارد قلمروهای يكديگر شده و میان آن دو همپوشانی
مأموريتها و کارکردها بوجود آمده و مرزهای سنتی اين
نهادها در هم آمیخته است .دانشگاهها عالوه بر کارکردهای
آموزش و پژوهش ،کارآفرينی و نوآوری تكنولوژيک را نیز در
رأس مأموريتهای خويش قرار داده است .از ديگر سو ،ظهور و
توسعه تكنولوژیهای کلیدی (تكنولوژی اطالعات،
بیوتكنولوژی ،نانو تكنولوژی و تكنولوژی فكری) ،گسترش
فعالیتهای توسعه دانش و مبتنی بر دانش و جهانی شدن
فراگیر ،در تعامل با يكديگر موجب تغییر پارادايمهای اقتصادی
و اجتماعی و ظهور فاز جديدی از توسعه شدهاند که اصطالحا
اقتصاد دانش نامیده میشود[ .]9کشورهای صنعتی سابق بیش
از کشورهای ديگر در حال تحكیم پايههای خود به عنوان
اقتصاد مبتنی بر دانش در اين فاز توسعه هستند .طبق تعريف،
نويسنده عهدهدار مكاتبات :مريم زارع

اقتصاد مبتنی بر دانش به سیستم اقتصادی اطالق میشود که
ساختار و کارکردش به طور مستقیم برتولید ،توزيع ،ترويج و
بهره برداری از دانش جديد متكی است[ .]55در اقتصاد
جهانی دانش ،شرط حیات و بالندگی يک سیستم اقتصادی
تبديل شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش است.
اين در حالی است که به نظر میرسد در ايران تنها در
چند سال اخیر به تكنولوژیهای کلیدی جديد توجه شده
است .ک شور ما تنها نظاره گر جهانی شدن است و برای ادغام
در اقتصاد جهانی تالش فوق العادهای انجام نداده است؛
فعالیتهای توسعه دانش جديد (تولید ،توزيع ،تبديل و ترويج
دانش) نیز از بهرهوری (مجموعه کارايی و اثربخشی) مناسب
برخوردار نیستند .بنابراين اقتصاد ايران مانند بسیاری از
کشورهای ديگر هنوز وارد فاز اقتصاد جهانی دانش نشده است
و برای تبديل شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش راه بسیار
طوالنی در پیشرو دارد[ .]3بیشتر فعالیتهای توسعه دانش
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در دانشگاهها و ديگر مراکز آموزش عالی سازماندهی و اجرا
میشود .بنابراين بنگاههای تجاری موجود نمیتوانند موتور
حرکت اقتصاد ايران به طرف اقتصاد مبتنی بر دانش باشند[.]2
اين نیروی محرک را بايد در سیستم دانشگاهی جستجو
کرد[ .]5دانشگاههای ايران بايد خود يادگیرنده و مبتنی بر
دانش شوند .توسعه دانش نه تنها اساس افزايش بهرهوری در
تولید کاال و خدمات عادی ،بلكه اساس افزايش بهرهوری
توسعه خود دانش نیز هست .دانشگاه پژوهی 5در دانشگاههای
کشور بهترين راه برای رسیدن به اين هدف است که به عنوان
تقويت کننده رابطه دانشگاه و صنعت عالوه بر درآمد زايی
برای دانشگاه به بهبود بهرهوری صنعت بیانجامد.
با توجه به اهمیت و ضرورت ايجاد واحد دانشگاه
پژوهی ،2در اين پژوهش الزامات تحقق اين واحد مورد بررسی
قرار میگیرد؛ بدين صورت که ابتدا الزامات از طريق مطالعه
گسترده مبانی و پیشینه نظری موضوع شناسايی میشود،
سپس جهت بومیسازی و تأيید اين الزامات از طريق روش
دلفی دو مرحلهای نظرات و ديدگاههای متخصصان و صاحب
نظرانی که در اين حوزه طرح پژوهشی يا مطالعاتی داشتهاند
مورد بررسی قرار گرفته است.

متعدد در حوزه  IRدر سطوح بینالمللی ،در دانشگاههای
کشور بسیار اندکی از اين تحقیقات يافت شده است.
در سطح بینالمللی اولسن[ ،]52واحد دانشگاه پژوهی را
به منزله منبع«تولید داده» و ارتباط دهتده داده با زمینههای
درونی و بیرونی دانشگاه و تبديلشان به اطالعات معنیدار جهت
برنامهريزی و مديريت راهبردی دانشگاه با رويكرد سیستمی در
نظر میگیرد که از اين طريق دانشگاهها بتوانند خود را به
صورت فراکنشی 3با محیط متغیر همراه سازنند و آينده را شكل
دهند .ولكوين[ ،]51دانشگاه پژوهی را شامل مجموعه
فعالیتهای پژوهشی در نظر میگیرد که مجموعه اطالعاتی را
به منظور حمايت از فرآيندهای سیاستگذاری ،برنامهريزی و
تصمیمگیری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی فراهم
میکند که اين امر تقويتکننده همكاریهای دانشگاه و صنعت
و همچنین

درآمدزايی

ابتدای پیدايش دانشگاه پژوهی به عنوان يک فعالیت ضروری
جهت بهرهوری دانش در دانشگاههای کشورهای پیشرفته
غربی به سالهای بعد از جنگ جهانی دوم برمی شود .اما
فرايند اداری آن در دهه  5998برای پاسخ گويی به برخی
خواستهها و نیازهای دولتها از وضعیت دانشگاهها شكل
گرفت[ .]52از آن زمان به بعد دانشگاه پژوهی کم کم رشد
کرد و شروع به پیگیری اهداف و مأموريتهای متنوع و
جديدی شد که در درجه اول نیازها و خواستههای مسئوالن
دانشگاهها در رابطه با برنامهريزی ،سیاستگذاری و
تصمیمگیری را شامل میشد .بررسی پیشینه موضوع نشان
می دهد که اينگونه تحقیقات در دورههای رکود مالی،
فشارهای اجتماعی و سیاسی ،دانشگاهها را نجات داده و در
دورههای رونق مالی و گشايش اجتماعی وسیاسی ،آنها را به
سوی مأموريتهای جديد و توسعه حوزههای جديد دانش
هدايت کرده است .به طور کلی ،علیرغم وجود تحقیقات

1.Institutional Research
2.Office Institutional Research

دانشگاه

است .ترنزينی[،]51

شايستگیهای الزم جهت ايجاد واحد دانشگاه پژوهی و
اثربخشی اين واحد در ارتباط با صنعت را به مثابه هوش
سازمانی در سه دسته توصیف کرده است )5 :هوش فنی ـ
تحلیلی )2 ،هوش مسئلهای و  )3هوش مفهومی و زمینهای به
شرح زير:
الف) هوش فنی ـ

پيشينه پژوهش
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تحلیلی در زمینه گردآوری و تحلیل

اطالعات ،توسعه شاخصها و نشانگرها ،روش شناسی
تحقیقات تجربی ،شبه تجربی ،پیمايشی و کیفی و
برنامههای نرم افزاری (اما اين شايستگی به تنهايی کافی
نیست).
ب) هوش مسئلهای در دانش به مسائلی نظیر تشخیص منابع،
تخصیص منابع ،سیاستگذاری ،برنامهريزی و ساختارهای
قدرت غیر رسمی (اما اين شايستگی نیز به تنهايی کفايت
نمیکند).
ج) هوش مفهومی ـ زمینهای در فهم فرهنگ محیط و
سازمان ،فهم طرفهای ذينفع و ارزشها و نگرشها که دو
شايستگی قبلی از طريق اين شايستگی با ويژگیهای
خاص واحد دانشگاه پژوهی دانشگاه متبوع متناسب
میشوند .اين شايستگیها به مثابه الزامات تحقق دانشگاه
پژوهی در جهت اثربخشی گزارشهای واحد دانشگاه
پژوهی و کاربرد آن در پیشبرد صنعت توسط ترنزينی
مطرح شده است[.]51

3.proactive
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در سطح ملی ،انتظاری[ ،]5تحقیقی با عنوان "تحقیقات
نهادی رهیافتی برای بهبود بهرهوری توسعه دانش در
دانشگاههای ايران" انجام داده است .در اين تحقیق دانشگاه
پژوهی به عنوان عامل پیونددهنده دانشگاه و صنعت و
ارتقادهنده بهرهوری دانش در دانشگاه معرفی شده و به عومل
توسعهدهنده دانشگاه پژوهی نیز اشاره شده است .پس از آن،
طی نشست پنجاه دوم رؤسای دانشگاهها و مراکز علمی در
مؤسسه پژوهش و برنامهريزی تاريخچه ،مفاهیم ،و کارکردهای
 IRتوسط پرويز ساکتی مطرح شد و گزارش اين نشست در
سال  5301ارائه شد .در اين گزارش به تعريف  ،IRتاريخچه و
داليل رشد و روند تكاملی آن پرداخته شده است و عوامل
فرهنگی ،مديريتی ،علمی ـ حرفهای و ساختاری از عوامل مهم
در ايجاد اين واحد تلقی شده است .فراستخواه[ ]3نیز در يک
فصل از کتاب " دانشگاه و آموزش عالی؛ منظرهای جهانی و
مسئلههای ايرانی" به صورت مختصر به بحث درباره مفهوم
دانشگاه پژوهی پرداخته است .در اين کتاب ،تجارب جهانی
موفق و فاصله دانشگاههای ايران با آن بیان شده است و در
خصوص الزامات ايجاد دانشگاه پژوهی اشاراتی شده است .با اين
وجود تاکنون اقدام جدی در ارتباط با ايجاد ،توسعه و نهادينه
کردن مفهوم و واحد دانشگاه پژوهی در دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی کشور صورت نپذيرفته است .با عنايت به
کارکردهای حیاتی اين واحد به ويژه نقش آن در تقويت
همكاریهای دانشگاه و صنعت ،ضرورت راهاندازی و توسعه اين
واحد در دانشگاههای کشور بسیار حايز اهمیت به نظر میرسد.

بديهی است ايجاد  IRصرفاً امری اقتصادی نیست که از طريق
اختصاص منابع مالی محقق شود ،بلكه همواره مستلزم توسعه
زيرساختهای فرهنگی و اجتماعی است[ .]52اعتقاد ،باور و
حمايت مديران دانشگاهی از دانشگاه پژوهی به ضرورت ايجاد
اين واحد ،جلب مشارکت حداکثری دانشجويان و دانشگاهیان
در امور دانشگاه ،توسعه فرهنگ تغییر پذيری ،بهبود مستمر و
تسهیم دانش و تجربه میان دانشگاهیان از عناصر مداخله گر
در ايجاد اين واحد میباشند.
 .2الزامات مدیریتی
ايجاد اعتقاد و باور در مديريت ارشد و جلب مشارکت و حمايت
آن در اجرای موفقیت آمیز اهداف يا برنامههای جديد در سازمان
به طور اعم و در دانشگاه به طور اخص از ضروريات اجتناب ناپذير
است .به عبارت ديگر تحقق هر برنامه يا ايجاد واحدی در آن ،هر
قدر علمی و دقیق ،بدون برخورداری از باور و حمايت مديران
ارشد در سازمان ،باشكست مواجه خواهد شد [.]59 ،9
 .3الزامات ساختاری
از طريق بررسی و تحلیل واحدهای مشابه  IRبا فعالیتهای
محدود و پراکنده در برخی از دانشگاههای کشور ،به نظر
میرسد که بسیاری از راهكارهای ارائه شده در اين زمینه
سطحی ،مقطعی ،کوتاه مدت بودهاند و به جای بررسی و
اصالح مشكالت بنیادی و ساختاری در بخشهای مختلف
دانشگاه ،به مسائل ظاهری و کم اهمیت پرداخته است.
بازنگری ساختارهای دانشگاهی ،حرکت به سمت بورکراسی
حرفهای و ساختارهای نیمه متمرکز ،بازنگری ،اصالح و
بهینهسازی مقررات وآيین نامههای داخلی دانشگاه ازالزامات

الزامات تحقق دانشگاه پژوهی

ساختاری اساسی تحقق  IRاست[.]9

در راستای ضرورت ايجاد واحد دانشگاه پژوهی به منظور تبديل
دانشگاهها به مؤسسات دانش بنیان و نیاز صنعت به استفاده از
اين دانش که منتهی به بهبود بهرهوری صنعت میشود ،الزامات
تحقق اين واحد در دو گروه درون و برون دانشگاهی شناسايی
شده است که در ذيل به آنان اشاره میشود.

 .6الزامات فرآیندی

الزامات درون دانشگاهی
منظور از الزامات درون دانشگاهی در مطالعه حاضر ،عوامل و
مؤلفههای اساسی مؤثر بر تحقق دانشگاه پژوهی است که در
درون دانشگاههای کشور مطرح بوده و در ايجاد اين واحد به
طور قابل مالحظهای مؤثر میباشد.
 .1فرهنگ دانشگاهی
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فرآيندهای معیوب با حداقل بهرهوری نیز يكی از موانع و
محدوديتهای موجود در مسیر شكلگیری  IRاست .مطلوب
است کلیه فرآيندهای آموزشی ،پژوهشی ،اداری و سازمانی در
دانشگاه بازنگری ،اصالح و بهینهسازی شود تا بتوان واحد IR
را با بهرهوری باال در دانشگاهها ايجاد نمود .بنابراين بازنگری و
اصالح فرآيندهای ارزيابی درونی و بیرونی جهت تحقق واحد
 IRضروری است.
 .5الزامات مالی و اعتباری
بدون شک تحقق هر برنامه يا هدفی در دانشگاه ،نیازمند منابع
مالی و اعتباری خاص خود است .به نظر میرسد يكی از موانع
اساسی پیش روی بسیاری از اهداف و برنامههای جديد و
اثربخش در دانشگاههای کشور ،کمبود منابع مالی مورد نیاز
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تحقق آن برنامهها است .تأمین بودجه و اعتبار مورد نیاز اداره
واحد دانشگاه پژوهی ،تأمین بودجه و اعتبار طرحهای پژوهشی
مرتبط با دانشگاه پژوهی در دانشگاه از الزامات اولیه برای
شكلگیری  IRاست .البته بايد توجه داشت که واحد  IRاز
طريق چاپ کتب مختلف ،ارائه خدمات مشاورهای ،انجام
پژوهشهای مورد نیاز صنعت و اجرای طرحهای تحقیقاتی
خود يک منبع درآمد زا برای دانشگاه به شمار میرود با اين
حال حمايتهای مالی برای ايجاد اين واحد تا زمانی که به
مرحله بازدهی برسد ضروری به نظر میرسد[.]51

زيرساختها و بسترهای مناسبی در سطح جامعه است .تأمین

 .4الزامات منابع انسانی

و تدارک تجهیزات و زيرساختهای تكنولوژیهای اطالعات و

امروزه منابع انسانی به عنوان ارزشمندترين دارايی و سرمايه
هر سازمانی محسوب میشود .اين امر در دانشگاه به عنوان
يک نهاد فرهنگ ساز و تربیت کننده متخصصان و فرهیختگان
جامعه ،اهمیت به مراتب بیشتری دارند .در حقیقت منابع
انسانی توانمند و متخصص شامل اعضای هیأت علمی و
دانشجويان توانمند و متعهد ،مديران و کارشناسان متخصص و
با تجربه در دانشگاه ايجاد واحد  IRمؤثر بیشترين نقش را ايفا
میکند[.]58

ارتباطات ،تأمین تجهیزات آزمايشگاهی و کارگاهی ،تأمین

 .4الزامات فناوریICT

همزمان با ظهور پديده جهانی شدن ،همكاریهای علمی ـ
بینالمللی میان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی جهت کسب
تجربیات دانشگاههای موفق در ايجاد اين واحد ضروری است.
 .9امکانات و تجهيزات
بدون شک ،ايجاد و ادامه فعالیتهای واحد  IRو دستیابی به
اهداف مورد نظر به دلیل برخورداری از وظايف متعدد و
درگیری بخشهای متعدد دانشگاه ،مستلزم تأمین و تدارک
امكانات و تجهیزات مختلفی توسط دانشگاه و همچنین ايجاد

تجهیزات اداری و سازمانی و توسعه کتابخانهها و سالنهای
مطالعه و نشستهای علمی در سطوح دانشگاهی و ملی ،از
اساسیترين الزامات به شمار میرود.
الزامات برون دانشگاهی
منظور از الزامات برون دانشگاهی در اين مطالعه ،عوامل و
مؤلفههای اساسی مؤثر در تحقق دانشگاه پژوهی در
دانشگاههای کشور است که در محیط پیرامون (محیط قريب و

بدون شک امروزه بقا ،دوام و تعالی دانشگاههايی که تنها با
تولید دانش صرف و تئوريک به شیوهای سنتی تأکید
میورزند ،به شدت مورد تهديد است .در عصر اطالعات و
تكنولوژی و با توجه به نقش  IRـ شامل گردآوری و
سازماندهی دادهها ،پردازش و تحلیل به هنگام دادهها ،تولید و
تفسیر دانش و اطالعات ،تقديم گزارشات و توصیههای
سنجیده به هیأت رئیسه و مديران میانی واجرايی و ساير
مخاطبان درون و برون دانشگاهی ـ ايجاد و توسعه پايگاه داده
و اطالعات ،دسترسی آسان ،ارزان و سريع به اينترنت و
اينترانت دردانشگاه ،جريان سیال دانش و اطالعات در
بخشهای مختلف دانشگاه از ضروريات تحقق دانشگاه پژوهی
است[.]9

 .2الزامات قانونی

 .4الزامات علمی و حرفه ای

از جمله الزامات اساسی تحقق  ،IRهماهنگی آن با ساير

از ديگر الزامات برای ايجاد واحد  IRالزامات علمی و حرفهای
است .امروزه توسعه علمی دانشگاهها منوط به تعامالت اثربخش
و مستمر با ساير دانشگاهها ،انجمنها و مراکز علمی ،تحقیقاتی و
تكنولوژی معتبر در سطوح ملی و بینالمللی و بهرهگیری از
نشستهای علمی و تخصصی است .جامعه دانشگاهیان به
منظور توسعه و تعالی خويش و در نهايت دانشگاه ،نیاز به ايجاد
واحد دانشگاه پژوهی را احساس میکند[ .]51در حقیقت

سیاستها ،برنامهها و قوانین در کشور است .در نگاهی به

محیط بعید) دانشگاهها مطرح بوده و فرايند فوق را به طور
قابل مالحظهای تحت تأثیر خويش قرار میدهد.
 .1الزامات فرهنگی
چنانچه ذينفعان بیرونی باور ،نگرش و درک درستی از اين
واحد نداشته باشند و مطالعات و گزارشهای  IRرا واجد اعتبار
علمی الزم ندانند ،گزارشهای اين واحد مانند بسیاری از
پژوهشهای ديگر دانشگاهی ناکارامد و بدون استفاده باقی
خواهد ماند .اشاعه مديريت ،برنامهريزی و تصمیمگیری علمی
و پژوهشمحور در جامعه ،بهرهگیری حداکثری از نتايج
تحقیقات دانش از الزامات ايجاد اين واحد است[.]58

برنامههای توسعه به صراحت ،اهمیت تحقیق و پژوهش اشاعه
فرهنگ پژوهشگری و بدنبال آن کاربردی کردن اين تحقیقات
مشاهده میشود که دستیابی به اين مهم ،زمینه را برای تحقق
بسیاری از اهداف پیشبینی شده در سند چشم انداز بیست
ساله فراهم میکند[.]1
 .3اهداف و برنامههای باالدستی
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برای ايجاد يک نهاد ملی برای تحقیقات و برنامهريزی آموزش
عالی ،اهداف و اسناد باالدستی کشور در زمینه
سیاستگذاریهای کالن با رويكردی سیستمی ،تقاضا محور و
غیرخطی به عنوان هدفی استراتژيک مورد توجه قرار
میگیرد[ .]9تأکید بر خصوصیسازی و افزايش بودجههای
تحقیقاتی بايستی از طريق سیاستگذاریها و برنامه ريیهای
کالن هماهنگ با سیاستهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
کشور از طريق يكپارچگیهای افقی ،عمودی و زمانی توسط
مقامات باالدست مورد توجه قرار گیرد.
 .6الزامات اقتصادی
در دهههای اخیر ،علیرغم تأکید خاص بر فرايند پژوهش-
محوری و تحقیق و توسعه در سیاستگذاریهای کالن کشور،
در برنامههای توسعه اقتصادی دولت ،حمايت قابل توجهی از
اين واحد صورت نگرفته است .اين در حالی است که امروزه
کشورها به منظور طی طريق فرايند صنعتی شدن ،ناگزير از
برخورداری از يک نظام پويا و کارامد اقتصادی و صنعتی
مبتنی بر تحقیق و توسعه هستند .بنابراين از زير عوامل الزام
اقتصادی جهت تحقق  IRبه عنوان توسعهدهنده دانش در
دانشگاهها تجاری کردن پژوهشها و تبديل کردن آموزش
عالی به يک صنعت درآمد زا در کشور است.
 .5مکانيزمهای حمایتی و تشویقی
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دانشگاه در حوزه تولید و توزيع دانش ،بلكه رقبای آن نیز
محسوب میشوند .همچنین دولت از طريق اجرای
سیاستهای مستقیم و غیر مستقیم خود ،عالوه بر سیاست
گذاری ،حمايت مالی و قانونی و فراهم کردن زيرساختهای
مورد نیاز توسعه نوآوری و تكنولوژی ،به عنوان يک سرمايه
گذار خطرپذير در زمینه خلق و انتشار دانش و تولید کاالها و
خدمات نوآورانه نیز ايفای نقش میکند و تالشی مستمر به
منظور گسترش تعامالت و کنشهای متقابل میان دانشگاه و
صنعت در دستور کار قرار میدهد .دانشگاهها درمسیر بقا،
توسعه و تعالی خويش جهت بهبود رابطه دانشگاه و صنعت،
ناگزير از هماهنگی و سازگاری مستمر با تحوالت محیط
پیچیده ،مبهم و متالطم پیرامون خويش هستند که اين امر
جز از طريق مديريت ،برنامهريزی و تصمیمگیری علمی،
پژوهش محور و مبتنی بر اطالعات دقیق ،به روز وکارامد
محقق نخواهد گرديد .واحد دانشگاه پژوهی بیش از نیم قرن
است که در اغلب دانشگاههای معتبر جهان با هدف
تصمیمسازی و انجام پژوهشهای گسترده به منظور تأمین
اطالعات موردنیاز مديران دانشگاهی ،در راستای ارتقای
کیفیت کارکردها ،فرآيندها و بروندادهای اين نهاد تأثیرگذار
درجامعه جهت تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت ايجاد و توسعه
يافته است[.]51
در اين راستا ولكوين ،در دانشگاههای مختلف چهار وجه

در دانشگاه بايد از اقدامات صورت گرفته توسط اين واحد نظیر
تدوين گزارشهای تحقیقاتی ،کتب و مقاالت علمی و ارائه
خدمات مشاورهای و آموزشهای ضمن خدمت و همچنین
تدوين و اصالح راهبردها و سیاستهای دانشگاه به منظور
تصمیم گیری مديران دانشگاهی حمايت الزم انجام گیرد[.]5
بنابراين واحد  IRدارای کارکردهای بسیاری است که به
خودی خود در دانشگاههای کشور برقرار نخواهد گرديد و
نیازمند بهرهگیری مناسب از مكانیزمهای حمايتی و تشويقی
از طريق يک متولی مشخص و يک برنامه و راهبرد تعريف
شده در کشور است.

کنترل ،روشهای مديريت ،تعامل با محیط و غیره) جهت

نقش دانشگاه پژوهی در توسعه همکاریهای دانشگاه و

کسب دادهها ،طراحی و بهره برداری از سیستم اطالعاتی

صنعت (جامعه)

است .در اين نقش دانشگاه پژوهان ،آمارهای توصیفی را

به طور کلی امروزه دانشگاهها به عنوان يک نهاد کارآفرين و
تولید و توزيع کننده دانش ،نقش راهبری در فرايند توسعه
نوآوری و تكنولوژی ايفا کرده اند .بنگاهها در اقتصاد مبتنی بر
دانش ،عالوه بر ايفای نقش مصرف کنندگی دانش ،در فرايند
تولید و توزيع آن نیز نقش بسزايی بر عهده میگیرند؛ به
طوری که در حال حاضر برخی از بنگاهها نه فقط شريک

جمع آوری و دسته بندی و در اختیار پیام گیران مختلف

از دانشگاه پژوهی را به عنوان بهبوددهنده اثربخشی دانشگاهها
در جهت توسعه رابطه صنعت و دانشگاه به شرح زير معرفی
مینمايد:
الف .نقش مرجعیت اطالعاتی :اولین مأموريت واحد دانشگاه
پژوهی در يک دانشگاه ،بررسی مؤلفههای دانشگاه
(دانشجويان ،اعضای هیأت علمی ،منابع فیزيكی و
تجهیزات ،فرآيندهای تولید ،توزيع ،تبديل ،ترويج دانش و
توسعهی تكنولوژی ،محصوالت ،ستاندهها و پیامد ،ارزيابی،

قرار میدهند يا در تحقیقات خود استفاده میکنند.
ب .نقش تحلیل رهیافتها و سیاستهای دانشگاهی :در اين
نقش دانشگاه پژوهان به عنوان تحلیل گر يا مشاور با
مديران دانشگاه کار میکنند و از تصمیمات تخصیص
بودجه و برنامه ريزی ،بازبینی سیاستها ،تجديد ساختار
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اداری ،يا ديگر تغییرات موردنیاز حمايت میکنند .در اين
وجه دانشگاه پژوه به نحوی مديران دانشگاه را آموزش
میدهد .تحلیل تطبیقی هزينه ،تحقیق در رابطه با عقايد
و نظرات دانشجويان ،مطالعه خدمات دانشجويی ،مطالعه
در رابطه با عادالنه بودن حقوق و غیره ،از وظايف دانشگاه
پژوهان به عنوان تحلیل گر سیاست است .به طور کلی
تجزيه و تحلیل کلیه رهیافتها و سیاستهای مديريتی
(سازمانی) و برنامههای (درسی ،آموزشی ،توسعه ای)
دانشگاهی در اين نقش گنجانده میشود.
ج .نقش عیبيابی و راهحليابی :نقش سوم دانشگاه پژوهان
وارسی و معاينه فرآيندهای اداری و آکادمیک ،کشف
مسائل ،مشكالت و ارائه راه حل مناسب به مديران برای
برطرف کردن آن است .در اينجا محقق نهادی به عنوان
يک پزشک سیار عمل میکند که با معاينه افراد برای آنها
نسخه مینويسد يا آنها را به پزشكان متخصص معرفی
میکند .به طور کلی شناسايی ،تعريف و تحديد مسائل
جاری و آتی دانشگاهی و راه حل يابی و اولويت بندی
کلیهی گزينههای عملكردی مناسب برای کمک به کلیه
تصمیم گیران دانشگاهی در اين نقش گنجانده میشود.
د .پژوهشگری و ارزيابی بی طرفانه :دانشگاه پژوهان بیطرف،
در قالب مطالعات و تحقیقاتی که در ارتباط با اثربخشی
سیاستها و برنامههای اداره واحد دانشگاه پژوهی به طور
اخص و دانشگاه به طور اعم انجام میدهند ،بیطرفانه
قضاوت میکنند و پیشنهادهای الزم را به مسئوالن
دانشگاه ،مقامات دولتی و ذی نفعان مردمی ارائه میدهند.
به طور کلی ،طراحی و اجرای مستمر ارزيابیهای عملكرد،
منابع و عوامل انسانی و برنامههای اجرايی ،پژوهشی ،درسی
و آموزشی و همچنین توسعه واحدهای ستادی و تخصصی
سازمانی در اين نقش گنجانده میشود[.]51
آندره سربان نقش پنجمی را نیز برای  ،OIRدر ادامه
چهار نقش توصیف شده از سوی ولكوين ،مطرح کرده است .از
ديدگاه وی ،واحد دانشگاه پژوهی مناسبترين متولی
پیادهسازی مديريت دانش در دانشگاه است .به عبارت ديگر،
دانشگاه پژوهی صحنه تولید ،توزيع ،تبديل و ترويج دانش در
ارتباط با يک نهاد آموزش عالی است .در اين ديدگاه ،مدير
واحد دانشگاه پژوهی به طور بالقوه يک مدير دانش است .اين
نقش پنجم به طور کلی عبارت است از طراحی ،اجرا و نظارت
بر تحول با ترکیب و کاربرد ساختار دانش برون و درون
دانشگاهی در راستای توسعه تعامالت با محیط پیرامون به
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ويژه بخش صنعت[ .]53سرانجام بگشا بر نقش  OIRبه مثابه
واسطهی يادگیری در«دانشگاه يادگیرنده» تأکید کرده است.
دارايی اصلی  OIRبرای اين کار چیزی جز «دانش» نیست و
با آن و از طريق تعامل با هیأت علمی ،به توسعه دانشگاه به
صورت يک «نهاد يادگیرنده» کمک میکند[.]1
روش پژوهش
در اين پژوهش به منظور تأيید الزامات شناسايی شده از طريق
بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،ديدگاههای خبرگان،
صاحبنظران و متخصصان وزارت علوم ،تحقیقات و تكنولوژی و
مؤسسات پژوهشی وابسته به آن که در اين حوزه دارای
طرحهای تحقیقاتی يا مطالعات علمی بوده اند ،مورد بررسی و
تحلیل قرار گرفته است .در اين راستا 18 ،نفر از خبرگان در
سطح کشور شناسايی شده و با روش تمام شماری ديدگاههای
آنان مورد مطالعه قرار گرفته است که از اين تعداد 35 ،نفر از
خبرگان پرسشنامهها را تكمیل و عودت داده اند .ابزار مورد
استفاده در اين تحقیق پرسشنامه محققساخته مشتمل به دو
بخش الف و ب مربوط به عوامل درون و برون دانشگاهی بوده
که به شكل پرسشنامه نیمه باز تدوين شده است .در هر دو
بخش الف و ب پرسشنامه ،نمرات پاسخهای داده شده مربوط
به عوامل فرعی هر عامل اصلی با يكديگر جمع شده و به
عنوان شاخص سنجش آن عامل اصلی از عوامل درون و برون
دانشگاهی مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته اند.
یافتههای پژوهش
از طريق مطالعه گسترده مبانی نظری و پیشینه تحقیق ،ده
الزام درون دانشگاهی مؤثر بر تحقق دانشگاه پژوهی شامل:
الزامات علمی و حرفهای ،الزامات اطالعاتی ،الزامات مديريتی،
الزامات ساختاری ،الزامات فرآيندی ،الزامات مالی و اعتباری،
امكانات و تجهیزات ،فرهنگ دانشگاهی ،نیروی انسانی
متخصص مورد نیاز و اعتقاد و مشارکت دانشگاهیان و شش
الزام برون دانشگاهی شامل :الزامات فرهنگی ،الزامات سیاسی،
الزامات اقتصادی ،الزامات قانونی ،اهداف و برنامههای
باالدستی ،مكانیزمهای حمايتی و تشويقی شناسايی گرديد.
سپس جهت تأيید و بومیسازی اين الزامات ،روش دلفی دو
مرحلهای در میان متخصصان حوزه دانشگاه پژوهی انجام شد
که پس از اجرای روش دلفی در مرحله نخست ،نتايج ذيل
حاصل گرديد .در اين مرحله الزاماتی که بیشتر از  18درصد
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افراد گزينههای موافق نیستم يا موافقم (خیلی کم ،کم) را
انتخاب کردهاند حذف شده و الزاماتی که بیشتر از 18درصد
افراد گزينههای موافقم (زياد ،خیلی زياد) را انتخاب کردهاند
مورد تأيید قرار گرفته است.
نتايج جدول  5بیانگر آن است که الزامات سیاسی با 91
درصد مخالف حذف شده و الزامات اعتقاد و مشارکت دانشگاهیان
با توجه به نظر اکثريت افراد نمونه در الزام فرهنگ دانشگاهی
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ادغام شده است .همچنین ساير الزامات برای تأيید در مرحله دوم
روش دلفی برای متخصصان ارسال شد که نتايج حاصل از اجرای
مرحله دوم روش دلفی در ذيل اشاره شده است.
در اين مرحله کلیه الزامات با امتیاز باال (بیش از 18درصد)
تأيید گرديد .بنابراين در پايان مرحله دوم دلفی و تحلیل نتايج
نه الزام درون دانشگاهی و پنج الزام برون دانشگاهی از ديدگاه
خبرگان تأيید گرديد.

جدول  .1نتایج مرحله اول روش دلفی جهت شناسایی الزامات تحقق دانشگاه پژوهی از دیدگاه خبرگان
الزامات برون دانشگاهی

الزامات علمی و حرفه ای

الزامات تکنولوژیICT

الزامات مدیریتی

الزامات ساختاری

الزامات فرآیندی

الزامات مالی و اعتباری

امکانات و تجهيزات

فرهنگ دانشگاهی

الزامات منابع انسانی

اعتقاد و مشارکت دانشگاهيان

الزامات فرهنگی

الزامات سياسی*

الزامات اقتصادی

الزامات قانونی

اهداف و برنامههای باالدستی

مکانيزمهای حمایتی و تشویقی

الزامات تحقق دانشگاه پژوهی

الزامات درون دانشگاهی

خيلی کم و کم%

ـ

1

ـ

52

52

32

11

1

ـ

1

32

91

10

59

0

21

زیاد و خيلی

58
8

99

588

00

00

90

19

92

588

99

90

39

12

01

92

19

زیاد%

جدول  .2نتایج مرحله دوم روش دلفی جهت شناسایی الزامات تحقق دانشگاه پژوهی از دیدگاه خبرگان
الزامات تحقق دانشگاه پژوهی

الزامات علمی و حرفه ای

الزامات تکنولوژیICT

الزامات مدیریتی

الزامات ساختاری

الزامات فرآیندی

الزامات مالی و اعتباری

امکانات و تجهيزات

الزامات منابع انسانی

فرهنگ دانشگاهی

الزامات فرهنگی

الزامات اقتصادی

الزامات قانونی

اهداف و برنامههای باالدستی

الزامات درون دانشگاهی

مکانيزمهای حمایتی و تشویقی

الزامات برون دانشگاهی

خيلی کم و کم%

ـ

59/1

ـ

0/3

1/2

51/1

29/2

50/5

ـ

0/3

29/2

52/1

59/1

28/0

588

08/1

588

95/1

01/1

01/1

18/0

05/9

588

95/1

18/0

01/1

03/3

19/2

زیاد و خيلی
زیاد%
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جدول  .3مؤلفههای درون دانشگاهی تحقق دانشگاه پژوهی
الزامات

درون دانشگاهی

مرحله اول

مرحله دوم

الزامات علمی و حرفه ای

الزامات علمی و حرفه ای

الزامات اطالعاتی

الزامات تكنولوژیICT

الزامات مديريتی

الزامات مديريتی

الزامات ساختاری

الزامات ساختاری

الزامات فرآيندی

الزامات فرآيندی

الزامات مالی و اعتباری

الزامات مالی و اعتباری

امكانات و تجهیزات

امكانات و تجهیزات

الزامات منابع انسانی

الزامات منابع انسانی

فرهنگ دانشگاهی
فرهنگ دانشگاهی

اعتقاد و مشارکت دانشگاهیان

جدول .6مؤلفههای برون دانشگاهی تحقق دانشگاه پژوهی

الزامات

برون دانشگاهی

مرحله اول

مرحله دوم

الزامات فرهنگی

الزام فرهنگی

الزامات سیاسی*

اين الزام حذف گرديد

الزامات قانونی

الزامات قانونی

اهداف و برنامههای باالدستی

اهداف و برنامههای باالدستی

الزامات اقتصادی

الزامات اقتصادی

مكانیزمهای حمايتی و تشويقی

مكانیزمهای حمايتی و تشويقی

جهت اولويتبندی اين الزامات در اجرای روش دلفی دو
مرحلهای ،با توجه به ديدگاههای خبرگان پنج گزينه عدم
موافقت ،خیلی کم ،کم ،زياد و خیلی زياد با ارزشهای عددی ،8
 1 ،3 ،2 ،5امتیاز داده شده است که براساس میانگین پاسخهای
به دست آمده ،اهمیت و اولويت هر يک از الزامات درون و برون
دانشگاهی اصلی مشخص شده است .نتايج حاصل در جدول 1
به ترتیب اولويت به دست آمده ،ارائه شده است.
نتيجه گيری و پيشنهادات
امروزه با شتابگیری پیشرفت دانش و پژوهش و توسعه
مؤسسات دانش بنیان و دانشگاههای کارآفرين و انقالب در
تكنولوژی اطالعات و ارتباط به طور خاص از يک طرف و
گسترش نیاز سیستم اقتصادی به دانش علمی به عنوان کاالی

سرمايهای از طرف ديگر ،سیستم آکادمیک به صنعت دانش
تبديل شده است .اين صنعت يک صنعت کلیدی است که
بالندگی آن موجب بالندگی ساير صنايع در سیستم اقتصادی
میشود .بالندگی اين صنعت وابسته به بهبود پیوسته و مستمر
بهرهوری بنگاههای دانش (دانشگاهها و مراکز آموزش عالی)
است .مانند بنگاههای صنعتی ،افزايش بهرهوری در بنگاههای
دانش تابع تحقیق و توسعه است که در ادبیات موضوع دانشگاه
پژوهی نامیده میشود .در دانشگاههای ايران دانشگاه پژوهی
بسیار جزيی ،پراکنده و غیر حرفهای صورت میگیرد .بطوری
که میتوان ادعا کرد که در سیستم آکادمیک ايران دانشگاه
پژوهی وجود ندارد .ظاهرا به دلیل عدم استقالل نهادهای
آموزش عالی در ايران انگیزهای برای ظهور و گسترش دانشگاه
پژوهی از پايین وجود ندارد .بنابراين الزم است وزارت علوم به
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جدول .5اولویت بندی الزامات درون و برون دانشگاهی مؤثر در تحقق دانشگاه پژوهی

ميانگين پاسخها

اولویت الزامات

درون دانشگاهی

فرهنگ دانشگاهی
الزامات مديريتی
الزامات علمی و حرفه ای
الزامات ساختاری
الزامات فرآيندی
الزامات مالی و اعتباری
الزامات منابع انسانی
الزامات تكنولوژیICT
امكانات و تجهیزات

0 .3
1 .3
92 .3
15 .3
31 .3
21 .3
10 .3
11 .3
80 .3

5
2
3
1
1
9
1
0
9

برون دانشگاهی

ابعاد

الزامات اصلی

الزامات فرهنگی
الزامات قانونی
اهداف و برنامههای باالدستی
مكانیزمهای حمايتی و تشويقی
الزامات اقتصادی

21 .3
29 .3
33 .3
3
11 .2

5
2
3
1
1
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موازات کمک به استقالل دانشگاهها از باال اقدام به ايجاد و توسعه دفتر دانشگاه پژوهی در دانشگاهها کند .جهت ايجاد اين واحد
بايستی شرايط ،ويژگیها و مقتضیاتی که در فرهنگ و جامعه ما هموار شود و اختیارات تفويض شده از سوی دولت به دانشگاهها،
رسمیت يابد .به منظور تحقق واحد دانشگاه پژوهی در دانشگاههای کشور پیشنهادهای زير ارائه میشود:
پیشنهاد میشود وزارتین علوم ،تحقیقات و تكنولوژی و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی و همچنین ساير متولیان امر از طريق
ايجاد حمايتهای مالی و ساير حمايتهای مورد نیاز از تحقیقات دانشگاهی به ويژه پاياننامهها و رسالههای دانشجويی که به موضوع
اهمیت ،نیاز و جايگاه دانشگاه پژوهی در موفقیت دانشگاههای کشور میپردازند ،به توسعه مبانی نظری اين حوزه ،شناسايی راهكارهای
اثربخش و اجرايی به منظور تحقق آن در دانشگاههای کشور و همچنین جلب توجه مديران حوزه آموزش عالی در سطوح کالن ،میانی
و خرد به اين مهم ،کمک نمايند.
پیشنهاد میشود مطالعه و بررسی پیرامون ايجاد واحد دانشگاه پژوهی در راستای تقويت همكاریهای دانشگاه و صنعت در
دستور کار يكی از نشستهای سراسری رؤسای دانشگاهها يا کنگرههای سراسری دولت ،دانشگاه و صنعت قرار گیرد .به منظور توفیق
اين نشستها میتوان در فرصتی مناسب قبل از برگزاری آنان ،پژوهشهای کوتاه مدت با بهرهگیری از متخصصان اين حوزه برای انجام
مطالعات تطبیقی درباره مفهوم ،واحد و انجمنهای دانشگاه پژوهی در جهان به منظور ايجاد الگوی مناسب و بومی دانشگاه پژوهی با
توجه به شرايط و اقتضايات نظام آموزش عالی و دانشگاههای کشور تعريف و اجرا شود .همچنین در پايان هر نشست ،به منظور افزايش
ضمانت اجرايی تحقق نتايج مستخرج از آن نشست ،به امر تدوين و تصويب مصوبات قانونی آن نشست پرداخته شود.
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