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 چکیده: 

وهش بررسی مقایسه ای این پژوهش مبتنی بر روش کیفی واز نوع مقایسه تطبیقی است .هدف این پژ

ارائه ماتریس ابعاد دانشگاه  و (2008)"ولکواین"منتخب، باالگوی  هایکارکرد دفاتر دانشگاه پژوهی دانشگاه

نظام آموزش عالی  پژوهی در برای تحقق هدف پژوهش، با توجه به جوان بودن مفهوم دانشگاه پژوهی است.

-گانه فعالیت18ابتدا مضامین مشابه ابعاد  پژوهی، انشگاهرویکردهای علمی د ای ازضمن ارائه خالصه کشور،

و  های دانشگاه پژوهی الگوی ولکواین در اسناد دفاتر دانشگاه پژوهی مورد شناسایی وتوصیف قرار گرفت

اسناد مربوط به دفاتر  .بررسی شدهای مورد مطالعه دانشگاه پژوهی دانشگاه اسناد دفاتروجوه افتراقی  ،سپس

تحلیل  تجزیه و (، گردآوری و2015)در سال  های مورد مطالعههای دانشگاهژوهی، از طریق وبگاهپ دانشگاه

 بندی انجمن دانشگاهاساس طبقه های مورد مطالعه شامل شانزده دانشگاه است که برشده است. دانشگاه

طور میانگین کارکرد ها نشان داد بهیافته است. شده گیری هدفمند انتخاب( به صورت نمونه5AIRپژوهی )

بررسی در  .های الگوی ولکواین شباهت دارنداز فعالیت %54های مورد مطالعه با دفاتر دانشگاه پژوهی دانشگاه

 شش وجه جدید از ابعاد های دانشگاه پژوهی شناسایی شد.وجوه افتراقی شش وجه دیگر از ابعاد فعالیت

اصلی  گانه فعالیت دانشگاه پژوهی درقالب پنج کارکرد 18های دانشگاه پژوهی با تجمیع ابعاد فعالیت

تصمیم  پژوهشگری و پاسخگویی، این پژوهش شامل: کارکردهای اصلی تعریف شده در سازماندهی شد.

های حاصل از این است. در نهایت با توجه به یافته مرجعیت اطالعات ارزشیابی، ها،گری سیاستتحلیل سازی،

های دانشگاه وجه از فعالیت 24 در ماتریس ارائه شده اه پژوهی ترسیم شد.پژوهش ماتریس ابعاد دانشگ

)مرجعیت  پنج کارکرد اصلی پیوستار سازمانی مشتمل بر در اهداف، از بهبود تا توسعه و در پیوستار پژوهی

این  پاسخگویی( توصیف شده است. ارزشیابی و تصمیم سازی، پژوهشگری و ها،تحلیلگری سیاست اطالعات،

 های کشور باشد.توسعه نهاد دانشگاه پژوهی در دانشگاه اقدام برای ایجاد و راهنمای تفکر و ،تواندتیجه مین

میم تص ؛عالی مدیریت آموزش ؛ریزی توسعه دانشگاهیبرنامه ؛سیاست پژوهی ؛دانشگاه پژوهی واژه کلیدی:

 سازی 
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 بیان مسئله

 توجه با اطالعات تولید توانایی و خوراندی پس اثرات از مدیریت درک قدرت به هاتصمیم کارایی

 تفکر حد چه تا که شود توجه سوال این به است الزم بنابراین است؛ مربوط دانشگاه سیستم تنوع به

 بگیرد تصمیماتی و بفهمد را دانشگاه سازمان پویایی و پیچیدگی تواندمی دانشگاه «مدیریتی هسته»

 (.97، 1391یمنی،) کند ممکن را درونی و بیرونی غییراتت با دانشگاه سازگارکنندگی قدرت که

آنان را  گیری را برای مدیران دانشگاهی بسیار دشوار وتصمیم ی محیطی،پیچیده تغییرات سریع و

باتوجه به  گیری هرچه بیشتر از پژوهشهای علمی در تصمیمات دانشگاهی کرده است.ناگزیر از بهره

 احساسی، ای وجلوگیری از تصمیمات سلیقه دانشگاهی و تصمیمات های علمی درنقش پژوهش

 از پیش احساس شده است بیش 1دانشگاه پژوهی ایجاد دفتر گیری وضرورت توجه به فرایند تصمیم

( بیش از نیم قرن است که در اغلب OIR) دانشگاه پژوهی این اساس دفتر (. بر7، 2008 )ولکواین

های گسترده به منظور وانجام مطالعات وپژوهش "م سازیتصمی"دانشگاههای معتبر جهان با هدف 

 تامین اطالعات مورد نیاز مدیران دانشگاهی جهت اتخاذ تصمیمات اثر بخش ایجاد شده است.
 های معتبر جهان طراحی واغلب دانشگاه قرن است که درپژوهی بیش از نیم درحالی که دانشگاه

ر گاهی دگیری مدیریت دانشپشتیبانی از تصمیم راجرا شده است. لیکن این نهاد تاثیرگذار د

آموزش  این درحالی است که وزش عالی ایران تاکنون نهادینه نشده است؛ها و مؤسسات آمدانشگاه

گی یک از دالیل آن توسعه نیافت و هایی دست به گریبان استبحران عالی ایران با مشکالت و

مالحظه  ن در همه ابعاد کالن آنتوانیافتگی را میاین توسعه  ها در ایران است.سازمانی دانشگاه

 ( است.IRعملیاتی آن فقدان نهادینه شدن دانشگاه پژوهی) یکی ازابعاد بسیار عینی و کرد،

سی ن مستلزم بررهای ایراتوسعه نهاد دانشگاه پژوهی در دانشگاه (.استقرار و75 ،1388 )فراستخواه،

علمی  ویکردهایاین مطالعه ضمن بررسی ر لذا در دنیا است.های پیشرو تجارب این نهاد در دانشگاه

ز ژوهی اپتحلیلی وظایف دفاتر دانشگاه  –صاحبنظران حوزه دانشگاه پژوهی به مطالعه تطبیقی 

یم ت مفاههای منتخب پرداخته شد. در این پژوهش سعی به شناخهای دانشگاهطریق بررسی وبگاه

       هاییتفعال های امریکا در مقایسه بانشگاه از دانشگاهاصلی وظایف دانشگاه پژوهی در هفده دا

ماتریس  یةارا نتایج حاصل از این مطالعه مروری ( شده است.18، 2008) گانه مورد نظر ولکواین 18

ف وظای اف وساز تدوین اهدتواند زمینهکه می های دانشگاه پژوهی است،ها وابعاد فعالیتنقش

 های کشور باشد.دانشگاه پژوهی دردانشگاه
 

                                                 
1. Office of Institutional Research 
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  کارکردهای دانشگاه پژوهی ها ونقش

 نشان داد، "توصیف نقش تخصصی دانشگاه پژوهی"در پژوهشی با هدف  (696،2012) 1وبر

سنجش وارزیابی  ریزی،( برنامه2ها آوری داده(جمع1های دفتر دانشگاه پژوهی شامل:فعالیت

های آگاهی از اولویت ها،تحلیل داده تحقیق، روشهای براساس ادغام اطالعات مرتبط با نظریه،

( کسب حمایت از همکاران دانشگاهی به منظور کار مشترک با 3 های ارتباط موثر.تکنیک دانشگاه و

 2نیو .است گیری اهمیت دارد،عنوان یک عمل پشتیبانی برای تصمیمدانشگاه پژوهی که به

 3کلی داند. آلتنباخ وگیری را وظیفه مدیران می( نیز انجام مطالعات و پژوهش برای تصمیم5،2003)

منظور کنند که در مؤسسات آموزش عالی بهپژوهی را پژوهشی تعریف می( دانشگاه1985،7)

شود، الزمه چنین سبک گیری انجام میتصمیم ریزی سازمانی وبرنامه تحقق آوری داده وجمع

 است. دراین راستا، ساکتی« یابی پژوهش محورارزش»گیری، پژوهش و ارزشیابی یا به عبارتی تصمیم

 فرایند ،(IR)پژوهی دانشگاه :نمایداین چنین مطرح می" در تعریفی از دانشگاه پژوهی( 1384،56)

     و منابع( 4 عملکردها( 3 هابرنامه(2 فرایندها(1 :کلیه منظم هایارزشیابی و هاپژوهش یافتهنظام

واحدرسمی  یک مرکزیت با عالی آموزش موسسه یا دانشگاه کی در سازمانی واحدهای اثربخشی (5

گیری ( چنین نتیجهIR) پژوهی( از دانشگاه2012،139) «ترنزینی»براساس تعبیر ویژه، است. 

پژوه بر مبنای هوش دست متخصصین دانشگاهبه« محورارزشیابی پژوهش»کند که الزم است می

های گیری(تحلیل اطالعات و اندازه2تحلیلی؛  ختی وشنا( مهارت روش1سازمانی و سه شایستگی: 

 فراستخواه کیفی، صورت پذیرد. شناختی تحقیقات تجربی، شبه تجربی، پیمایشی وروش (3آماری؛ 

 4ها و هوش سازمانی معرفی کرده است. لینکوئیستپژوهان را تحلیلگر سیاست( دانشگاه78،1388)

آموزش علوم اجتماعی، پژوهش آموزشی و آمار، توصیه  پژوهان راهای دانشگاه(، حرفه1999،45)

پژوهی بیان را برای دانشگاه ایکارکرد مهارتی و علمی حرفه (48،2009) 5«الیمر» اند.کرده

پژوهان را برای حل بموقع و مؤثر مسائل سازمانی ( مطالعات تحلیلی دانشگاه2014است. تیلور )کرده

( را فرایند IRپژوهی)( دانشگاه225،2011) 6«هاچسون»اساس دانشگاه مناسب دانسته است. براین 

( تحلیل عملکرد را 27،2013) 7و همکاران« لنگ»  اند.مطالعة سازمانی دانشگاه توصیف کردهخود

                                                 
1. Weber .Karen 
2. Neave,G  
3. Altbach, p., &Kelly, D.H 
4. Lindquist, S. B 
5. Limer, C., 
6. Hutcheson,P 
7. Lange, L, Saavedra, F. M., & Romano, j. 



 36.......................................................پژوهی دانشگاه ابعاد ماتریس وارایة پژوهی دانشگاه تطبیقی مطالعة

 

 را «دانشگاه پژوهی» ( نقش اصلی42،1990) 1اند میدوپژوهی برشمردهیکی از راهبردهای دانشگاه

 داند.گیری برای مدیریت دانشگاه میفرایند تصمیم کننده ازانیتدوین راهبردهای تحلیلی پشتیب
را یکی مؤسسات دانشگاهی،  ای خروجیبندی مقایسهسنجی، رتبهعلم (19،1998) 2«جانسون»

حفظ  ایجاد و ر گذاری،( اعتبا2004،14) "داد"است. پژوهی قلمداد کردهاز کارکردهای دانشگاه

زی سازمانی را در همکاری با نهادهای اعتبار سنجی ملی به دفاتر های هم اربررسی و استانداردها

اعتبارسنجی دانشگاه  ( نیز2008،16) ( دانشگاهها توصیه نموده است. ولکواینOIRدانشگاه پژوهی)

 3آیلیسورس دیدگاه فرن و داند. از( دانشگاهها میOIR) عهده دفاتر دانشگاه پژوهی را بر

ارزیابی دانشجویان  ارزشیابی و ،ن بررسی نرخ فارغ التحصیالنهمچو هایی،فعالیت (2001،73)

، جزء وظایف دفتر دانشگاه پژوهی شناخته شده همچنین مدیریت ثبت نام ها وبرنامه ها ودانشکده

 است.
آن تأثیری  کند ومطرح می پژوهی رادانشگاه ماهیت کار ای دردگرگونی (387،2008) 4ویچرچ

توانند در تعامالت ویژه با محیط، بر توسعه پایدار آموزش پژوهی مینشگاهاندرکاران دااست که دست

پژوهی دانشگاه تعامالت ویژه دفتر (44،2013) 5همکاران بوردن و ،این اساس برعالی داشته باشند. 

بانگاهی  (69،2001) ،6آیلیسورث فرن و اند.کرده توسعه دانشگاه قلمداد محیط راعامل مؤثری در با

 )آموزش، اصلی دانشگاه سه کارکرد های متعددی ازشامل حوزه دانشگاه پژوهی را زمانی،درون سا

ارزیابی،  کارگزاری و نرخ فارغ التحصیالن، جمله مدیریت ثبت نام، از خدمات اجتماعی( پژوهش و

 و 7"این راستا.کاگلین در اند.خروجی سیستم یادگیرندگان دانسته برنامه درسی و های تولیدچالش

 توصیف به معطوف که هاییفعالیت یکلیه "عنوان به را (IR) دانشگاه پژوهی ،(2009،78) مکارانه

 "دهدمی رخ دانشگاه یا دانشکده یک در که( حمایتی و اداری آموزشی،) عملکردها از کاملی طیف

 اند. نموده تعریف
جمله  از (63،1420) تیلور و، (19،1985) فینچر (،17،1982) 9ریچارد (،231،1981) 8درسل

آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات مطرح جمع پژوهی راکه ویژگی اصلی دانشگاه اندنظرانی بودهصاحب

( نیز معتقد است که اکثر مؤسسات آموزش عالی دارای واحدهای 62،1985) 10اند. اشمیالنکرده

 یق اطالعات بهمنظور تزرهای سازمانی بهها دادهپژوهی متمرکز هستند که در آندانشگاه

                                                 
1. Middaugh, M. F. 
2. Johnson, R. B 
3. Feeren, A. S., & Aylesworth, M. S 
4. Whitchurch, C 
5. Borden,V . M., Calderon, A, Fourie, N, Leporie, B., & Bonaccorsi, A 
6. Feeren, A. S., & Aylesworth, M. S 
7 -Coughlin Mary Ann & Joseph Hoey& Marsha Hirano-Nakanishi 
8. Dressel, P. L 
9. Reichard, D. J 
10. Schmidtlein, F 
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(، 6،1985) 1«کلی»و « آلتباخ» شوند.آوری میسطوح مختلف جمع در «گیریفرآیندهای تصمیم»

دانند و ها و عملکرد دانشگاه میها و فعالیتآوری و تحلیل اطالعات را، مربوط به برنامهاین جمع

 OIRلیل اطالعات که آوری و تجزیه و تح( بر این باور است که هدف از جمع512،1980) 2«شیهام»

 3«اوول» انجام داده است، تأمین اطالعات در راستای کسب تصمیمات مدیریت دانشگاه خواهد بود.

داند، گیری میپژوهی را پشتیبانی اطالعاتی از تصمیم( علیرغم اینکه نقش دانشگاه1989،14)

گیری به منظور تصمیمبه های تولید شده در مؤسسات آموزش عالینویسد: این مسئله که آیا دادهمی

پژوهی تبدیل شده است. مطالعه شوند یا خیر به دغدغه متخصصین دانشگاهکار گرفته می

کارگیری نتایج ارزشیابی در ارتباط است. برخالف های سازمانی اغلب با بهکارگیری دادهبه

جذب کرده است، که به  ای را به خودمطالعات پژوهشی گسترده 4ای،پژوهی، ارزشیابی برنامهدانشگاه

ها پردازد و این کیفیت برنامهها میگیریای در تصمیمکارگیری نتایج ارزشیابی برنامهتعیین تأثیر به

 بخشد.را بهبود می
 و متداول به طور ویژه وظایف (1991)"6سیبرت"نظرات از گیریبهره با (110،2000) 5اولسن

 :است دهکر بندیطبقه دسته چهار در را OIR کالسیک
 دانشجویی، اتاطالع تولید مانند هاییفعالیت برگیرنده در دسته این: مدیریتی اطالعات خدمات( 1

 هایپژوهش و هاآموزش اثربخشی سنجش آموختگان، دانش پیگیری انسانی، منابع تحلیل

 . دانشگاهی
 تحلیل عالی،موزشآ ربازا سنجش قبیل از هاییفعالیت طبقه این در: وبازارسنجی ریزیبرنامه( 2

 .هاسنجی وامکان جمعیتی تغییرات پایش دانشجویان، سنجی نگرش موردنیاز، نیروی
 شیابیارز از است عبارت که شودمی شامل را ایمجموعه کارکرد این: ارزشیابی پژوهش( 3

 هاهبرنام بررسی کیفیت، سنجش سنجی، نیاز تحصیلی، افت بررسی آموزشگران، از دانشجویان

 .واحدها مدیریتی ردوعملک
 .ایمشاوره وخدمات فنی پشتیبانی( 4

 ها از طریق منابع عمومی از یک سو وبه بعد ،مشکالتی مانند کاهش تامین دانشگاه1980دهه از

 ها افزایش پیدا کندسایر تغییرات محیطی از سوی دیگر سبب شد که اهمیت اطالعات برای دانشگاه

 توسعه سیاست، تحلیل و ،ریزیدانشگاه پژوهی برای برنامه دفتردر این راستا کارکرد اطالعاتی  و

 )فراستخواه، های دانشگاهی قرار بگیردبیش از پیش مورد توجه مدیریت ارزشیابی، تخصیص منابع و

اهتمام دانشگاه پژوهان رابه خود جلب کرده بودند، عامل  1990هایی که دردههفعالیت (.1388،77

                                                 
1. Altbach, p., &Kelly, D.H 
2. Sheeham, B.S. 
3. Ewell, p.T 
4. program evaluation 
5. Olsen, Deborah 
6. Seybert, Jfferey A 
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 استخدام، ارزشیابی و تقاضا، مطالعات بازاریابی و و بردی، مطالعات نیازریزی راهمطالعات برنامه

گیری، مطالعات های پشتیبانی تصمیمها، طراحی سیستمبرنامه ها ودانشکده ارزیابی دانشجویان،

آستانه  (. وضعیت دانشگاه پژوهی در1999،89)پیترسون، شدندها میتحلیل سیاستگذاری اجرایی، و

 تمرکز بر فراگیرتر خواهد شد. های پیش روی آن پایدارتر وه سوم، با توجه به چالشهزار و 21قرن 

 ارزیابی نتایج تحصیلی دانشجویان در قرن  گذاری وپاسخگویی مراکز آموزش عالی از طریق اعتبار

   حال گسترش است، تا نهایتا  های جدید دیگر درنه تنها کم نشده بلکه این تمرکزبه شیوه 21

ای با های مقایسهها، ارزیابیمدیریت ثبت نام وری دانشکده، حمایت از اطالعات کمی وکیفی،بهره

در  بربگیرد. های ملی را درداده شبکه وب و های مبتنی بربه کارگیری داده موسسات هم ارز، و

  ار های کمی در کنهای اخیر آنچه بیشتر از واحدهای دانشگاه پژوهی انتظار است ارائه دادهسال

توانند در می هایی که با تصمیمات آکادمیک مرتبط بوده وداده به عبارت دیگر، های کیفی است.داده

های روایت گونه که اغلب موجب تضعیف اعتماد به نفس وروحیه در داده جایگزینی مشاهدات و

 (. 2001،68 آیلیسورث، )فرن و باشند تاثیرگذار شوند.های آکادمیک میمحیط
 سنتی، متخصصین دانشگاه پژوهی با موضوعاتی نظیر ارائه گزارش سازمانی، نظارت بر به طور

نیاز برای  های قانونی موردتهیه گزارش های دانشجویی، تحقیقات میدانی دانشجویی، وظرفیت

به طور  ،سال گذشته موسسات آموزش عالی20ولدر ط ،اند. با این حالبوده ارگانهای دولتی در گیر

اند. متخصصین دانشگاه مدیریت استراتژیک )راهبردی( وارد شده ریزی ورصه برنامهفعال در ع

در عین حال  پژوهی نقشی کلیدی در مکان یابی استراتژیک موسسات آموزش عالی دارند.

متخصصین دانشگاه پژوهی مفهوم سنتی دانشگاه پژوهی نسبت به تحقیقات آموزشی را به منظور 

ملی خود تلفیق  های آموزشی در قلمرو سرزمینی ومباحث سیاستکمک به  توسعه سازمانی و

ارائه گزارش  ایم که دانشگاه پژوهی از محدودشدن به ارزیابی واند در چند دهه اخیر شاهد بودهکرده

آمایش  های سازمانی وتوجه خود را به نقش آفرینی فعال در سیاستگذاری فاصله گرفته و صرف،

ای که متخصصان حوزه دانشگاه های تعریف شدهمجموعه فعالیت است.آموزش عالی متمرکز کرده 

فعالی است که این متخصصین در توسعه  ی نقش برجسته ونشان دهنده پژوهی برعهده دارند،

ای که در خدمت آنها استراتژی در راستای ارزیابی موقعیت بلند مدت موسسات آموزش عالی

 .(1،87،2011)کالدرون دارند هستند،
در  2یابیمطالعات زمینه عالوه بر "دانشگاه پژوهان"توان نتیجه گرفترویکردهای فوق میاز 

های سازمانی موجود در جهت را فرایند تفسیر داده ،دانشگاه پژوهی مسائل خاص، مورد مشکالت و

 ،که ماهیت کار واحد دانشگاه پژوهیتر این است دانند. نتیجه کلیگیری میپشتیبانی تصمیم

 است. "ویچرچ" تری به دانشگاه پژوهی نگریستهگری است. از جمله کسانی که بادید گستردهپژوهش

                                                 
1. Calderon, A 
2. survey studies 
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و « تردد بین مرزها»( در پژوهش خود تشخیص داده است که افراد در حال 2008،393) ویچرچ

ای و دانشگاهی هستند. این تغییرات در کنار های حرفهمیان حوزه« فضای سومی»کمک به توسعه 

که در حال رخ دادن در آموزش عالی است به این معنی است که افراد متصدی چنین  ایدگرگونی

های شغلی و مسئولیتی خود هستند. به منظور تر شدن در زمینهای در حال فعالهای حرفهنقش

نگاهشان به فراسوی « پژوهیدانشگاه»اندرکاران موثرتر شدن در حوزه کاری خود، الزم است دست

د باشد و در نظر بگیرند که چگونه طیف وسیعی از عوامل خارجی، با داشتن تأثیر محیط اطراف خو

در جامعه و اقتصاد، منجر به بقا و پایداری مؤسسات آموزش عالی خواهد شد. امروزه دیگر واحد 

مثابه منشاء تحوالت در دانشگاه، به پژوهی تنها واحد گردآوری اطالعات نیست؛ بلکه بهدانشگاه

یجاد ارتباط میدان داده است و اطالعات گردآوری شده با مسائل داخل و خارج دانشگاه، تحلیل و ا

های حلدر راستای تبیین پیچیدگی محیط پیرامون و تعامل مستمر با آن و همچنین یافتن راه

 اثربخش و راهبردی است
 

 چارچوب نظری 

های فعالیت ها و، نقشصاحب نظران آموزش عالی در تبیین اهداف های متفاوتوجود دیدگاه

این  . ولکوالگوی مشخصی استفاده نماییم این پژوهش از در تا سازد،را ملزم می دانشگاه پژوهی ما

بعد مطابق مفاهیم ذیل  18در  های دانشگاه پژوهی رافعالیت با تجمیع ابعاد مختلف، (2008)

     ی چارچوب نظری بررسی های دانشگاه پژوهگانه فعالیت18این اساس ابعاد  تعریف نمود. بر

   گانه  18های منتخب قرارگرفت. ابعادتحلیلی اسناد دفاتر دانشگاه پژوهی دانشگاه –تطبیقی 

ریزی برنامه• برداری الگو مطالعات تطبیقی و• :تند ازهای دانشگاه پژوهی الگوی ولکواین عبارفعالیت

     ارزشیابی• اثربخشی دانشگاهی• اعتبارسنجی• ارزیابی عملکردهای دانشجویان• استراتژیک

پردیس  بررسی جو• بهسازی اعضای هیات علمی• تحلیل آموزشی• مدیریتی های آموزشی وبرنامه

بهسازی برنامه • بهبود مستمرکیفی ارزیابی مدیریت جامع کیفیت و• زندگی دانشجویی دانشگاه و

مدیریت • فناوری ریت دانش وتحلیل مدی• نگهداشت دانشجویان نام وگزارش مدیریت ثبت• درسی

 انجمن دانش آموختگان تحلیل روابط• گزارش تامین مالی• شدگاننام پذیرفتهتحلیل ثبت• منابع

 (.18-19، 2008)ولکواین، پاسخگویی های ارزیاب عملکرد وتدوین سنجه•
 

 سوال پژوهش

ن وظایف دفاتردانشگاه پژوهی، در متوگانة دانشگاه 18های میزان مضامین مشابه فعالیت. به چه 1

 شود؟مشاهده میهای منتخب پژوهی دانشگاه
 های منتخب وجودپژوهی دانشگاهدانشگاه های مستخرج از متون وظایف دفاترمقوله . آیا تفاوتی در2

 دارد؟
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 ه پژوهی چگونه است؟های دانشگاها وفعالیتالگوی تعامل نقش -3

 

 

 روش شناسی پژوهش

های زیادی است که در آموزش عالی دنیا گسترش ( سالIRه پژوهی)ازآنجا که مفهوم دانشگا

کشور انجام شده، بنابراین مطالعه حاضر از نوع نوگستری  این زمینه در تحقیقات معدودی در یافته و

از نوع مقایسة تطبیقی است برای طرح فوق، با توجه  این پژوهش مبتنی بر روش کیفی و باشد.می

پژوهی در نظام آموزش عالی کشور، ضمن مطالعة رویکردهای علمی نشگاهبه جوان بودن مفهوم دا

های گانه فعالیت 18ابعاد  پژوهی وهای کارکرد دفاتر دانشگاهپژوهی به بررسی تطبیقی مقولهدانشگاه

پژوهی، از طریق دانشگاه پژوهی الگوی ولکواین پرداخته شده است. اسناد مربوط به دفاتر دانشگاه

تحلیل شده است. جامعة آماری  تجزیه و های مورد مطالعه، گردآوری ودانشگاههای وبگاه

بندی انجمن اساس طبقه های امریکا است، نمونه شامل شانزده دانشگاه است که بردانشگاه

 پس از در این پژوهش، است. شدهگیری هدفمند انتخاب( به صورت نمونه1AIRپژوهی )دانشگاه

 متون کارکرد ابتدا مضامین مشابه در ،های تحقیقتحلیل داده ور تجزیه وآوری اطالعات بمنظجمع

های یافته گانه دانشگاه پژوهی الگوی ولکواین مقایسه و 18های دفاتر دانشگاه پژوهی با فعالیت

 ای وجوه افتراقیبندی مقولههقروش طب ادامه با استفاده از در حاصل از این مقایسه توصیف شد.

قالب مفاهیم  در شناسایی، و های دانشگاه پژوهی(گانه فعالیت 18متفاوت با ابعاد  )یعنی مضامین

های های تکمیلی دانشگاه پژوهی از یافتهشش مفهوم جدید به عنوان فعالیت جدیدی تعریف شد.

 های سازمانی دانشگاه پژوهی ونهایت به منظور طراحی الگوی تعامل نقش این طرح است، در

گانه دانشگاه  24های فعالیت 2مبنای دانش سازماندهی براساس  بر شگاه پژوهی،های دانفعالیت

که  ،گرفت قرارمجموعه پنج کارکرد اصلی  زیر های سازمانی وسطوح نقش چهار سطح از پژوهی در

 توصیف شد. ترکیب پارادایمی آنها، ماتریس ابعاد دانشگاه پژوهی ارائه و  از
 

 هایافته

های گانه فعالیت18میزان مضامین مشابه ابعاد چه »اول تحقیق، برای پاسخ به سؤال 

 های گردآوری شده ازداده« شود.مشاهده میهای منتخب پژوهی، در متون اسناد دانشگاهدانشگاه

 در تحلیل قرار گرفت. مورد تجزیه و گذاری باز صورت کد، بههای اسناد دفاتر دانشگاعه پژوهیمتن

سپس  استخراج شد، شناسایی و )مفاهیم( کدهای باز اولیه متون ابتدا بازکدگذاری  اجرای فرایند

 های دانشگاه پژوهی مدل ولکواین مقایسه شد.مقوله ابعاد فعالیت 18با  )مفاهیم(، کدهای باز اولیه

                                                 
1. Association for Institutional Research 
2. the real knowledge organization 
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گانة 18مضامین مشابه ابعاد  (OIR) پژوهیتوجه به تلخیص متون وظایف دفاتر دانشگاه با بنابراین

بررسی تطبیقی مضامین  استخراج شد. برای ی دانشگاه پژوهی الگوی ولکواین شناسایی وهافعالیت

که  OIRاسناد  یک از مضامین مستخرج از ، هرهای دانشگاه پژوهیگانة فعالیت18مشابه با ابعاد 

گیری کرد که توان نتیجهگانة الگوی ولکواین نشان دهد، می18با ابعاد  بیشترین شباهت را

آن دانشگاه استفاده شده  OIRهای دانشگاه پژوهی در تنظیم اسناد گانة فعالیت18ابعاد  هایمؤلفه

گانة الگوی 18پژوهی مورد نظر با ابعاد های اسناد دفتر دانشگاهتر، مؤلفهاست. به عبارت درست

     های حاصل از بررسی مضامین مشابه یافتهولکواین همخوانی بیشتری نسبت به بقیه دارد. 

های منتخب در جدول شمارة پژوهی دانشگاهمتون اسناد دفاتر دانشگاه پژوهی درهای دانشگاهالیتفع

 ارائه شده است. 1

 
 های مورد مطالعهپژوهی دردانشگاهگانه دانشگاه 18های : مضامین مشابه فعالیت1جدول شماره 
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 و ت تطبیقیمطالعا
   * * *    *  * * *    الگو برداری

ریزی برنامه
    * * *   * * * *   *  استراتژیک

ارزیابی عملکردهای 
 *  *  * * * *  * *  * * * * دانشجویان

  *  * *    *  *  *  *  تبارسنجیاع
   *   *    *      * اثربخشی دانشگاهی

های ارزشیابی برنامه
 * * * * * * * * * * *  * * * * مدیریتی آموزشی و

 * * *  *   * * * * *   * * تحلیل آموزشی
بهسازی اعضای هیات 

   *   *   *  *   * *  علمی

بررسی جو پردیس 
 دانشگاه وزندگی

 دانشجویی
  * *   *  *  *      

ارزیابی مدیریت جامع 
بهبود  کیفیت و

 مستمر کیفی
* * * *  * * *   * * * * * * 

   *     * *  *  *    بهسازی برنامه درسی

گزارش مدیریت ثبت 
نگهداشت  نام و

 دانشجویان
* * * *  * * * * *  * * * *  

تحلیل مدیریت دانش 
 * *      * * * * *     وفناوری

         * *   *  *  مدیریت منابع
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 های مورد مطالعهپژوهی دردانشگاهگانه دانشگاه 18های : مضامین مشابه فعالیت1جدول شماره ادامه 

 

های مورد میزان مضامین مشابه وظایف دفاتر دانشگاه پژوهی دانشگاه 1های جدول شماره یافته

( نشان 2008) های دانشگاه پژوهی پیشنهادی ولکواینگانه فعالیت 18مطالعه را در مقایسه با ابعاد 

الگو گیری از  ها درهای مذکور به ترتیب شبیه ترین دانشگاهبندی دانشگاهبراین اساس رتبه دهد.می

 ارائه شده است.  2در صد شباهت آنها در جدول شماره  گانه ولکواین ،و 18ابعاد 

 
 گانه 18:رتبه بندی دانشگاه های مورد مطالعه براساس میزان در صد شباهت با فعالیت های 2جدول شماره 

تحلیل ثبت نام 
 * * * * * * * * *  * *    * پذیرفته شدگان

         * *   *  *  گزارش تامین مالی

گانه 18های فعالیت
گ شگاه پژوهیدان
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تحلیل روابط انجمن 
 * *      * * * *  *    دانش آموختگان

های تدوین سنجه
ارزیابی عملکرد و 

 پاسخگویی
* * * * * * * * *  * * * * * * 

 8 9 11 8 10 9 4 10 15 13 14 6 12 7 11 8 میزان مضامین مشابه

 نام دانشگاه تبه بندی شبیه ترینر
میزان مضامین مشابه ابعاد 

 گانه 18
 درصدشباهت

 %83 15 هاروارد 1
 %78 14 ارکانزاس 2
 %72 13 ماساچوست 3
 %67 12 ولسلی 4
 %60 11 نوتردام 5
 %60 11 جرجیا 6
 %55 10 کالیفرنیا 7
 %55 10 کلرادو 8
 %50 9 کنتاکی 9
 %50 9 تکزاس 10
 %45 8 کگتوس 11
 %45 8 آیوا 12
 %45 8 فلوریدا 13
 %40 7 چسترغرب 14
 %34 6 نیویورک 15
 %23 4 کارولینای جنوبی 16
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در  (،%83ه هاروارد)شود که دانشگاهمالحظه می .دهدنشان می 2و 1های جداول شماره یافته

ترین شبیهبندی، تبهاز نظر ر گانه دارای وجوه اشتراک است و18های بعد از ابعاد فعالیت 15

 و (%34) غرب دانشگاه چستر و گانه دارد. 18های کارکردهای دفتردانشگاه پژوهی را با فعالیت

از کمترین میزان شباهت کارکردهای دفتر دانشگاه پژوهی در  (%23) دانشگاه کارولینای جنوبی

طور میانگین ن نتیجه بههای دانشگاه پژوهی برخوردارند. در اییتلگانه فعا 18مقایسه با ابعاد 

های تدوین با فعالیت شباهت کارکردی دفاتر دانشگاه پژوهی آنها %54های مورد مطالعه با دانشگاه

های مورد مجموع این نتیجه بیانگر الگوبرداری دانشگاه در شده از سوی ولکواین همخوانی دارند.

 .وهی استمطالعه از الگوی ولکواین در تدوین وظایف دفاتر دانشگاه پژ
های ای عالوه بر فعالیتبرخی از دفاتر دانشگاه پژوهی دانشگاههای منتخب ازکارکردهای ویژه

 2کارکرد شماره  را نام برد: زیر جمله موارد از توان،برخوردارند،که می "ولکواین"ه مورد نظر گان 18

ای اشاره شده دفاتر صورتیکه در اغلب کارکرده در ریزی استراتژیک،برنامه :ولکواین آمده است

تاثیرات  مستندسازی واستراتژیک، ارزیابی  ریزیدر برنامه "کمکهمکاری و"دانشگاه پژوهی به 

دانشگاههای منتخب، بیانگر یکی از  OIRمطالعه وظایف  طرف دیگر، از اشاره شده است. سازمانی،

های فناوری یرساختتعیین ز"یعنی گونه دفاتر است،ترین کارکردهای اینزیربنایی مهمترین و

      چگونگی  وMIS  های اطالعات مدیریتهمکاری در طراحی سیستم دانشگاه و IT اطالعات

   هایداده آوردن دستبه منظور، بههمچنین  و، "داده ایمن سازی پایگاه ها وداده آوریجمع

م گیریهای های پیشرفته آماری با هدف تصمیم سازی برای تصمیتحلیل و تجزیه و ایمقایسه

که  شوند،گانه را شامل می 18های فعالیت از کارکردهایی فراتر ،ای دانشگاهبرنامه سیاستی و

بنابراین براین اساس در این پژوهش با بررسی وجوه  توجه چندانی به آن نداشته است. "ولکواین"

 دانشگاه پژوهی هایفعالیت وظایف جدید ،ی حاصل از مقایسه موردهای مطالعههاتفاوت افتراقی و

 شد.( شناسایی ولکواین"گانه مورد نظر  18های فعالیت )عالوه بر
های مستخرج از متون کارکرد دفاتر آیا تفاوتی در مقوله در پاسخ به سؤال دوم پژوهش،

های دفاتر ویژه بررسی و تحلیل متون کار دارد؟، در های منتخب وجودپژوهی دانشگاهدانشگاه

 های متفاوت کار)یا مقوله ( با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا وجوه افتراقیOIR) پژوهیدانشگاه

 گانه فعالیت دانشگاه پژوهی، شناسایی و 18پژوهی در مقایسه با ابعاد های دفاتر دانشگاهویژه

 ارائه شده است. 3های حاصل از این بخش، در جدول شماره یافته استخراج شد.
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 افتراقی وظایف دانشگاه پژوهی دانشگاه های مورد مطالعه : وجوه3جدول شماره 

 گانه 18های در مقایسه با ابعاد فعالیت
 های افتراقی وظایف دفاتر دانشگاه پژوهیمقوله دانشگاه ردیف

 توسعه سیستم های اطالعات•ارائه گزارش های فدرالی وایالتی •هاسیاست گرتحلیل آیوا 1

 تگزاس 2

تشکیل کمیته های •بمنظور تحلیلگری سیاست ها  دهیدآموزش و یاهحرف کارکنان نیتأم
 های سیستم و فرآیندها سازی و توسعه  یکپارچه•پشتیبانی پاسخگویی وتبادل اطالعات

 اطالعات علمی، پورتال سیستم هیات طراحی وتوسعه پورتال  سیستم اطالعاتی•اطالعات 
 واز دانشجویان  یکپارچه جامع، ههایداد پایگاه یک ایجاد•ارشد کارشناسی دانشجویان

و تجزیه و تحلیل هایی برای پشتیبانی از تصمیم گیری  گزارش دهی• مرتبط هایبرنامه
 شورای به گزارش•تشکیل کمیته های پشتیبانی پاسخگویی وتبادل اطالعات •آگاهانه

 •فدرال دولت عملکرد دانشگاه به  گزارش• تگزاس عالی هماهنگی آموزش

 ها طراحی گزارش•توسعه اطالعات  •(MISسیستم اطالعات مدیریت ) تیم با همکاری جرجیا 3
 OIR  سایت  وب و جرجیا دانشگاه واقعیت کتاب در گنجاندن یا  و انتخابی توزیع برای

 فلوریدا 4
 ین کتاب حقیقت دانشگاهو تدوتهیه •سازمان دانشجویان ،دموگرافی ازدموگرافی نظرسنجی

مدیریت منابع سیستم •آمایش سرزمینمطالعات •نمای دانشگاهراهبه عنوان کتاب 
 گزارشات ساالنه داده ها•نظرسنجی های ملی و منطقه ای•اطالعاتی

 کلرادو 5
همفکری کردن با •ارتباطی های برنامه توسعه •اطالعاتی و فناوری یهارساختیزایجاد

 ، مدیریت•(عاتیمنابع اطال مدیریت) سیستم با همکاری•ها سیاست و برنامه مدیریت
 دهی گزارش •سایت، وب رسانی روز طراحی ، نگهداری و به

 کنتاکی 6
 تدوین پیش نویس بیانیه•مهم سیاستی یهامطالعات موردی در مورد مقوله دادن انجام

 و ارائه پیشنهادات علمی •توسعه های سیاست و ریزی تامین اطالعات برای برنامه •سیاست
 سیاست ها

کارولینای  7
 - جنوبی

نظرسنجی وبررسی هزینه های  زندگی •پژوهیتجزیه و تحلیل شبکة اجتماعی در دانشگاه کالیفرنیا 8
 تجزیه و تحلیل و تفسیر نظرسنجی •تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی•دانشجویی

 بر رهیافت ها مبتنی های توصیه•های کلیدی در دانشگاهیتهکم از پشتیبانی هاروارد 9
 یکپارچه سازی سیستم های اطالعاتی•هدشوا

به عنوان هوش اطالعاتی و یک OIR •دانشگاه عالقه مورد موضوعات دربارة تولید سند ماساچوست 10
 نگارش کتاب آماربه عنوان یک سند مرجع آماری •گزارش دهی •مجمع اطالعاتی

ها و ارائه تجربه های هدایت سیاست  •گزارش دهی •تحلیل اصلی واحد عنوان بهOIR ارکانزاس 11
 اجتماعی قابل کاربرد

 نیویورک 12

تشخیص وجهت گیری •کسب اطالع در خصوص دستورات ابالغ شده از سوی دولت فدرال
سیاست گذاری •توسعه سازمانی/نظرسنجی از اعضای هیات علمی ،کارکنان ودانشجویان 

از دانشگاه یا  توزیع  نظرسنجی برای افراد خارج•های فعالیت های دانشگاه پژوهی
 تشخیص وجهت گیری توسعه سازمانی•سازمان

 ولسلی 13

انجام پژوهش  •کسب اطالعات به موقع در خصوص برنامه ها ودوره های دانشجویان
نظرسنجی بمنظور درک بیشتر  نسبت  /پیرامون موضوعات مورد عالقه سرپرستان  دانشگاه

به سازمان های دولتی فدرال و  گزارش •به سازماندهی و هزینه های زندگی دانشجویی
 تجزیه و تحلیل و تفسیر نظرسنجی•ایالتی و سازمان های معتبر

 التحصیالن التحصیلی و نظرسنجی از فارغ فارغ نرخ بررسی • بررسی)نظر سنجی( اداره چسترغرب 14
 گزارش دهی•

 های داده ترکیب•باطاتارت آماده سازی•دریافت اطالعات بهنگام در خصوص تغییر برنامه ها نوتردام 15
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در مرحله دوم فرایند تحلیل محتوای وجوه افتراقی ،کدهای باز اولیه )یعنی مفاهیم مندرج در 

( به شش مقوله فرعی تبدیل و شناسایی شد نتایج حاصل از این مرحله در جدول 3جدول شماره

 ،آمده است.4شمارة 
 ه های فرعی واصلی وجوه افتراقی متون اسناد دفاتر دانشگاه پژوهی: مقول4جدول شماره 

 

در دهد. های تکمیلی دانشگاه پژوهی را نشان میهای شش وجه از فعالیتمولفه 4جدول شماره 

. فعالیت ز ابعاد دانشگاه پژوهی نمایان شدهای این بخش از پژوهش شش وجه دیگری اواقع از یافته

در این فعالیت  زمره نقش تخصصی دانشگاه پژوهی است. ر، دهای باالدستیتحلیل سیاست مطالعه و

      وزارتی در حوزه آموزش عالی سطح ملی و ای درهای توسعهسیاست دانشگاه پژوه به تحلیل،

پردازش اطالعات بدست آمده چارچوبی برای تصمیم گیری  تحلیل و پردازد تا بوسیله تجزیه ومی

توان گفت در این درخصوص وجه تعامالت ویژه با محیط می دانشگاه فراهم نماید. سیاستگذاری در

بهسازی  بالفعل دانشگاه و حامی بالقوه و سایر منابع تامین کننده و راستا تعامل بهتر با حکومت و

 طور ویژه بربهسازی درک ودر این فعالیت به گیرد.وجهه بیرونی دانشگاه در دستور کار قرار می

 نظرسنجی از در پیش بگیرد تاکید شده است. خواهدمتفاوتی که می راه نگرش آنها از دانشگاه و

     سازی وبهبود تصمیم کارکنان دانشگاه( دانشجویان و جامعه دانشگاهی )اعضای هیات علمی،

 بر های بهسازی آن وضرورت تشخیص وضعیت دانشگاه و شود.ریزی راهبردی را موجب میطرح

 ،مشارکت اجتماع دانشگاه گیری از مشاورت وک روشن با بهرهانداز مشتراساس آن تدوین یک چشم

  نماید.گیری درست توسعه سازمانی یاری میدر جهت مدیریت دانشگاه را
های اطالعاتی از جمله شود که مدیریت منابع سیستمهای پژوهش مالحظه میبا توجه به یافته

این نقش الزم است ضمن  شگاه پژوه درزیرا دان ای دانشگاه پژوهی است.تخصصی حرفههای فعالیت

های مختلف توسعه اطالعات بین بخش های تراکنشی بمنظور تبادل وسازی سیستمیکپارچه

گیری مدیریت دانشگاه را فراهم نماید از طرفی نیز در ایفای این دانشگاه اطالعات مورد نیاز تصمیم

 تالش یک مجموعه رایج داده ها  طراحی•گزارش دهی•اداری های داده با سنجی نظر
 با سنجی نظر های داده ترکیب• عالی آموزش درجامعه اطالعات دهندگان ارائه بین گروهی

 اداری های داده

اجرای  •های اطالعاتسیستم  مدیریت •تهیه بانک اطالعاتی •تولید کتاب آماری دانشگاه توسکگ 16
 تحقیقات تحول حرفه ای و تحول جامعه

 های تکمیلی دانشگاه پژوهی ابعاد فعالیت

 مطالعه وتحلیل سیاست های باالدستی -1
 تعامالت ویژه با محیط  -2

 راهبردی ریزی وطرح نظرسنجی -3
 تشخیص وجهت گیری توسعه سازمانی -4

 های اطالعاتیمدیریت منابع سیستم -5

 های معتبروسازمان و ایالتی های دولتیسازمان بهگزارش دهی  -6
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ای در عنوان یک زیرساخت رایانهبه تواند( میMISبا طراحی سیستم اطالعات مدیریت ) نقش،

 اطالعات  OIRهمچنین با توسعه وبگاه و ها مدیریت دانشگاه فعالیت نماید.گیریپشتیبانی از تصمیم

 موردی یهادرخواست و داخلی مختلف یهاسازمان برای عملکرد دانشگاه را جامعه دانشگاهی و

از جمله  های معتبرسازمان وتی و ایالتی های دولدهی به سازمانگزارش اشتراک گذارد. بیرونی به

ساله به تدوین  های مورد مطالعه هروظایف دانشگاه پژوهی است که در جهت تحقق آن اکثر دانشگاه

 آمار و ها وسیاست ها وبرنامه ای از اهداف،اطالعات گسترده کتاب حقیقت دانشگاه مشتمل بر

 .پردازنددانشگاه می اطالعات توصیفی از عملکرد
گانه فعالیت دانشگاه  18های دانشگاه پژوهی با تجمیع ابعاد فعالیت وجه جدید از ابعاد 6این 

پنج کارکرد اصلی مربوطه سازماندهی  های سازمانی دانشگاه پژوهی وچهار سطح از نقش پژوهی در

عاد ، ماتریس اباین پژوهش در یک ترکیب پارادایمیدر نهایت با توجه به نتایج حاصل از  شد و

بنابراین براساس  ترسیم شد. 5های سازمانی دانشگاه پژوهی مطابق نگاره شماره نقش ها وفعالیت

های دانشگاه گانه فعالیت 24ابعاد  ماتریسی شامل چهار نقش سازمانی و ،های این پژوهشیافته

یک نوع این نوع سازماندهی کارکردهای دانشگاه پژوهی  شود.مطابق الگوی ذیل ارائه می پژوهی

 شود.محسوب می1سازماندهی برمبنای دانش

 
نقش 

 سازمانی

کارکردهای اصلی 
 دانشگاه پژوهی

 هااهداف وفعالیت
 توسعه )بیرونی( بهبود)درونی(

اداری  
 مدیریتی

 پاسخگویی

تدوین سنجه های ارزیابی 
 عملکرد وپاسخگویی

 تعامالت ویژه با محیط

 تامین اعتبارمالی مدیریت منابع

 بهسازی اعضای هیات علمی
بررسی جو پردیس دانشگاه        

 وزندگی دانشجویی

علمی 
 تخصصی

 پژوهشگری و
 تصمیم سازی

 مطالعه تطبیقی والگو برداری برنامه ریزی استراتژیک

 وطرح ریزی راهبردینظرسنجی 
تشخیص وجهت گیری توسعه 

 سازمانی

گری تحلیل
 هاسیاست

 گانتحلیل ثبت نام پذیرفته شد
تحلیل روابط انجمن دانش 

 آموختگان

 تحلیل مدیریت دانش وفناوری تحلیل آموزشی

 بهسازی برنامه درسی
مطالعه وتحلیل سیاست های 

 باالدستی

 ارزشیابی نظارتی

ارزشیابی برنامه های آموزشی 
 ومدیریتی

 اثربخش دانشگاهی

 اعتبار سنجی ارزیابی عملکرد دانشجویان
 ریت جامع کیفیت وبهبود مستمر کیفیتارزیابی مدی

هی به سازمان های گزارش د گزارش مدیریت ثبت نام و مرجعیت اطالعاتتخصصی  

                                                 
1. the real knowledge organization 
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وسازمان های  دولتی و ایالتی نگهداشت دانشجویان حرفه ای

 معتبر
 مدیریت منابع سیستم های اطالعاتی

 

 

 

 : ماتریس ابعاد دانشگاه پژوهی 5نگاره شماره 
هی که بیشتر جنبه های دانشگاه پژوفعالیت آن دسته از اهداف، و ،5الی نگاره شماره در عنوان با

 یشتر جنبهباهداف که  در مقابل آن دسته از بهبود هستند، پیشرفت و مبتنی بر سازنده و درونی،

 ست. دره اپاسخگویی هستند را از هم متمایز شد پذیری ومسئولیت مبتنی بر تلخیصی و بیرونی،

 ه شدهبانضمام کارکردهای مربوط به هرنقش ارائ های سازمانی در چهار سطحست، نقشسمت را

عه توس ی تابهبود درون هایفعالیت از اهداف و به عبارت دیگر دانشگاه پژوهی در پیوستار است.

 صمیم سازی،ت پژوهشگری و پاسخگویی، شامل: پنج کارکرد اصلی، در پیوستار سازمانی، در بیرونی و

تریس مااین پژوهش  در مرجعیت اطالعات مطرح شده است. ارزشیابی، و ها،گری سیاستتحلیل

 : مفاهیم ذیل توصیف شده است مبتنی برکارکردهای دانشگاه پژوهی  ها وابعاد فعالیت
تعهد  پذیری ومسئولیت عبارت است از شناخت، پاسخگویی دانشگاه، :1پاسخگویی دانشگاه -1

تخصصی ذی نفعان اصلی  –نیازهای علمی  انتظارات، ها،به خواستهنسبت  جمعی دانشگاهیان،

ها انگیزه ها،به کارگیری حداکثر تالش و بازار کار، جامعه مدنی، جامعه علمی، بیرونی دانشگاه شامل،

دهی گزارش اطالع رسانی و ارزیابی و جهت تامین آنها و بهبود مستمر عملکردها در ها وتوانمندی و

حمایت  ،رضایت مستمر از عملکرد دانشگاه به آنان به منظور جلب اعتماد، به هنگام و دقیق، شفاف،

ایجاب دانشگاه پژوه در این نقش سازمانی  (.1395)مظفری، مشارکت آنان در مدیریت دانشگاه و

 جامعه در بپردازد و ارتباط با صنعت وپاسخگویی  های ارزیابی عملکرد وتدوین سنجهکند تا به می

 همکاری در اجتماعی محقق شود. مدیریت منابع و های صنعتی فرهنگی ونهاد الت ویژه باتعام

دانشگاه پژوه در این نقش  باشد.های دانشگاه پژوهی در این نقش میتامین مالی از دیگر فعالیت

شرایط  های احوال شخصی هیات علمی وبمنظور بهسازی اعضای هیات علمی، به شناخت ویژگی

های از دیگر فعالیت زندگی دانشجویی جو پردیس دانشگاه و بررسی .پردازداء آنان میارتق جذب و

 این نقش دانشگاه پژوهی است. 
 ،پذیری دانشگاه پژوهیمسئولیت و ترتخصصی تر و: وجه تحلیلی2تصمیم سازی گری وپژوهش -2

 بخشی علمی، اثر ،پردازد که به واسطه آنتولید مستنداتی می پژوهشگری است که به بررسی و

در این وجه از ابعاد  گیرند.دستیابی به هدف مورد قضاوت قرار می و ها با قوانین،انطباق فعالیت

                                                 
1. University Accounatability 
2. Scholar/Researcher 
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 اثربخشی با ارتباط در که تحقیقاتی و مطالعات قالب در بیطرف، پژوهان دانشگاه دانشگاه پژوهی،

 دهند،می انجام اعم طور به نشگاهدا و طوراخص به پژوهی دانشگاه واحد اداره هایبرنامه و سیاستها

 نفعان ذی و دولتی مقامات مسئوالن دانشگاه، به را الزم پیشنهادهای و کنندمی قضاوت بیطرفانه

 دهند.می ارائه مردمی
 تحلیل دانشگاه و بررسی و تر دانشگاه پژوهی،تخصصی هدف درونی و 1هاتحلیلگری سیاست -3

گر یا مشاور با مدیریت ارشد در شگاه پژوه به عنوان تحلیلدان این نقش، در های آن است.سیاست

سازماندهی  ها،بازنگری سیاست تصمیمات مرتبط با تخصص منابع، ها وریزیاز برنامه ارتباط است و

در اینجا دانشگاه پژوه دارای نقش  کند.دیگر تغییرات مورد نیاز حمایت می و اجرایی، مجدد اداری و

 .(1395)مرجایی، دهدآموزش می ای اتخاذ شده است که تیم مدیریت راهتحلیل کننده سیاست
 و انسانی ملعوا و منابع عملکرد، ارزیابیهای مستمر اجرای و طراحی کلی، طور به :ارزشیابی -4

های برنامه وها های دورههمچنین ارزشیابی و ارزیابی مدیریت جامع کیفیت، اجرایی، هایبرنامه

 منابع و ،ایهای بودجهارزیابی توسعه دانشگاهی، های طرح ویابی برنامهارز آموزشی، درسی و

 و ستادی واحدهای توسعه بمنظور مدیریت عمومی سازمان، های سازمانی وارزیابی مدیریت مالی،

 شود.سازمانی دراین نقش گنجانده می تخصصی
های پذیرش ی از دادهبه اجتماع دانشگاه دانشگاه پژوهی در این نقش، :2مرجعیت اطالعات -5

 تقاضای سازمانهای دولتی و گزارشاتی متناسب با تا امور مالی، اعضای هیات علمی، دانشجویان،

بانک اطالعات عناصر سازمانی است  دفتر دانشگاه پژوهی در واقع ،کنداطالعاتی را ارائه می ایالتی،

 ا برای مخاطبین دانشگاهی مهیا وآمار توصیفی ر ،پردازش اطالعات تبدیل و ها وکه با تهیه داده

گیری مدیریت میمصتحلیل اطالعات به منظور پشتیبانی از ت تجزیه و آوری وجمع کند.ارائه می

 های این نقش است.دانشگاه از ویژگی
طور دقیق ، در نقش پاسخگویی دانشگاه، وضعیت دانشگاه را به«پژوهیمتخصص واحد دانشگاه»

های دانشگاه، ترسیم توانمندی ها وظرفیت ین وضعیت را با تأکید برترمناسب کند وبررسی می

روابط متقابل با دولت  کند. آنچه مورد تأکید است، ایفای این نقش در کمک به دریافت بودجه ومی

 ها و، در نقش تحلیل سیاست«پژوهدانشگاه»است تا تصویر مثبتی از دانشگاه نشان داده شود. 

سازی فرآیند یا مشاوری است که خدمات پشتیبانی الزم را در زمینة بهینهگر راهبردها، تحلیل

کند. دراین نقش دفتر تخصیص منابع، به مدیران دانشگاهی ارائه می ریزی وگذاری، برنامهسیاست

دانشگاه پژوهی از یک سوبه مطالعة آمایش آموزش عالی ونیازهای علمی تخصصی ذی نفعان واز 

های دانشگاه های درسی وآموزشی به بررسی کیفیت خروجیمستمر برنامهسوی دیگرضمن بهسازی 

طرفانه، تصمیم سازی بی نقش پژوهشگری و در ،«متخصص واحد دانشگاه پژوهی»گمارد. همت می

                                                 
1. Policy Analyst 
2. Information Authority 
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 با اعتبارگذاری مطالعات انجام داده پشتیبان تصمیم گیری مدیریت است. ودر نهایت،.

پذیرش  ، به اجتماع دانشگاهی اطالعاتی را در زمینة آمارعاتیدر نقش مرجعیت اطال ،«پژوهدانشگاه»

 سایر موارد مشابه، خدمات آموزشی و مدارک دانشگاهی و علمی ونام، اعضای هیئتدانشگاه، ثبت

   دهد. ای میمشاوره
ز فعالیت اقدام برای آغا تواند چهارچوب کلی راهنمای تفکر ومی ماتریس ابعاد دانشگاه پژوهی

تحلیل  به منظورالگوی پیشنهادی دو چهارچوب ذیل  در های کشور باشد.پژوهی در دانشگاههدانشگا

 اند:تعریف شده
 چهار وجه از بندی بیست وچگونگی طبقه 5: درماتریس دانشگاه پژوهی که مطابق نگاره شماره لفا

به هرنقش نشان  کارکردهای مربوط های سازمانی وسطوح نقش های دانشگاه پژوهی درابعاد فعالیت

 های دانشگاه پژوهی به عنوان یک زیرساختاربرای ایجاد وشناسایی دامنه فعالیت داده شده است.

تدوین شده  1سازماندهی برمبنای دانشسطوح نقش سازمانی براساس  توسعه دانشگاه پژوهی است.

های ردهای فعالیتزیرا دفتر دانشگاه پژوهی از جمله واحدهای سازمانی است که به نشردستاو است.

تخصصی در محیط  ای وهای حرفههای فکری از سازمانبرای جذب مشاوره پردازند وفکری می

های )بجا سیستم های الکترونیکیاین واحد دانشگاه پژوهی با استفاده از سیستم کنند.تالش می

 های مختلف دانشگاه در تعامل است.با بخش رسمی متمرکز(
       های باالدستیسیاست تحلیل و مطالعه و (1 که شامل: انشگاه پژوهی،د شش فعالیت دیگر -ب

 یزیر طرح و ( نظرسنجی4 گیری توسعه سازمانیجهت تشخیص و (3 تعامالت ویژه با محیط (2

ایالتی  وهای دولتی دهی به سازمانگزارش (6 های اطالعاتیسیستممدیریت منابع  (5راهبردی 

تعریف  ولکواین( گانه الگوی 18ی تکمیلی دانشگاه پژوهی )در تکمیل ابعاد هابه عنوان فعالیت است،

 اند.  توصیف شده و
 

 پیشنهاد  گیری ونتیجه

های دانشگاه پژوهی  گانه فعالیت 18بررسی موردهای مطالعه شده، مضامین مشابه ابعاد  در

توان چنین می است. پژوهیسازی مشترک دربارة موضوع دانشگاهمفهوم الگوی ولکواین بیانگر

بر وجه اشتراک دفاتر دانشگاه  پژوهی بیشترین تاکید رادفاتر دانشگاه که اسنادگیری کرد نتیجه

تأییدی است های پژوهش یافتهشده در الگوی ولکواین دارد. همچنین، تعریف هایپژوهی با فعالیت

های اسناد دفاتر تدوین متنپژوهی الگوی ولکواین در گانه دانشگاه 18های کاربرد فعالیت بر

های مستخرج از متن اسناد دفاتر پژوهی، زیرا براساس محاسبة میزان تشابه، مقولهدانشگاه

پژوهی گانه دانشگاه 18های با فعالیت %54های مورد مطالعه بامیانگینپژوهی دانشگاهدانشگاه

 هایدانشگاه در پژوهیدانشگاه تردفا که کرد گیرینتیجه چنین توانمی کلی طور به خوانی دارد.هم

                                                 
1. the real knowledge organization 



 50.......................................................پژوهی دانشگاه ابعاد ماتریس وارایة پژوهی دانشگاه تطبیقی مطالعة

 

و  است دانشگاه ارشد مدیریت یا مشاوره به تحلیلی، و پژوهشی ارائة خدمات مطالعه معطوف به مورد

خدمات،  این کند.های دانشگاه حمایت میتصمیمات راهبردی و بازنگری سیاست ها وریزیاز برنامه

سیستم اطالعاتی یکپارچه  ایجاد و دانشگاه الیتفع با های مربوطداده آوریجمع نظیر هاییفعالیت

 سالیانة آمار تدوین کتاب و هایافته انتشار ارائة گزارش، مدیریتی، فرایندهای و هابرنامه منظم وارزیابی

 است. دانشگاه
هوش تحلیلی است. این  های مورد مطالعه مبتنی برمطالعات نشان داد که سبک رهبری دانشگاه

 پژوهی در سایراقدام برای آغاز فعالیت دانشگاه چوب کلی راهنمای تفکر وتواند چارسبک می

های کشور برخی ازدانشگاه گیری درتصمیم این در حالی است که عملکرد فرایند باشد. دانشگاه

گیرد. در چنین اوضاعی وجود واحدهایی گیری سنتی کرانه میساختار وبافتار تصمیم همواره در

گیری ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برای کمک به تصمیمهی در دانشگاهپژوهمچون دانشگاه

    شود با توجه به ضرورت توسعه روحیه پیشنهاد می مناسب مدیریت دانشگاه ضروری است.

وظایف شوراهای  ها ضمن بازنگری شرایط وهیات امنای دانشگاه ،های مبتنی برپژوهشگیریتصمیم

ن واحدی به چنی قانونی ایجاد واحد دانشگاه پژوهی را فراهم نمایند تا، هایزمینه ،تصمیم ساز سنتی

از  های کشور ایجاد شود.هوش سازمانی دردانشگاه ها وگر سیاست، تحلیلمنزلة واحد خوداندیشی

چگونگی  های کشور،بررسی جایگاه وهای تحقق واحد دانشگاه پژوهی دردانشگاهمهمترین زیرساخت

نتایج این پژوهش  ساز وسطح عالی مدیریت دانشگاه است.مل با شوراهای تصمیماستقرار آن در تعا

 های دانشگاه پژوهی راهنما باشد.  تدوین ابعاد فعالیت تواند در تعیین جایگاه ومی
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