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چکیده 
اين مقاله باهدف آسيبشناسي پژوهش در دانشگاه علوم دريايي بهعنوان نيروی فکر و مركز تحوو نوداجا كوه وظيفوه
تربيت بخش عمدهای از نيروی متخصص نيروی دريايي را عهدهدار است انجام گرفت .پژوهش ازنظور هودف كواربردی و
روش جمعآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته است .روايي و پايايي پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت .جامعه آمواری
مشتمل بر  07نفر از اساتيد دانشگاه علوم دريايي امام خميني است و نمونهگيری به روش تصادفي سواده بوه تعوداد 95
نفر بر اساس فرمو كوكران تعيين شد .اما محققان جهت اطمينان بيشتر و جلوگيری از افت آزمودني حجم نمونه را به
 66نفر افزايش دادند و درنهايت به دليل مخدوش بودن ،تعداد  19پرسشنامه معتبر شوناخته نشود و درنهايوت تعوداد
پاسخگويان به تعداد  65نفر تقليل يافت .روش تحليل دادهها با استفاده از آزمون  tتک متغيره و الگوريتم تصميمگيری
چند معياره  TOPSISبود .نتايج تحقيق حاكي از آن بود كه عوامل انساني ،ساختاری ،شناختي و ارتبواطي در كيفيوت
پژوهشي دانشگاه اثر گذار بوده و اين اثر گذاری در برخي گزينههای اين عوامل دارای اهميوت باسسوت و موي بايسوت
برای اجتناب از شکل گيری آسيبهای پژوهشي به آنها توجه شود.
تصمیمگیریچندمتغیره 

واژگانکلیدی:پژوهش،دانشگاه،











تاريخ دريافت مقاله59/72/71 :
تاريخ پذيرش مقاله 59/70/13 :

 -1دانشجوی دكتری مديريت دانشگاه عالي دفاع ملي
 -2استاديار مديريت آموزشي دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)(نويسنده مسئو )drdolati_uek@yahoo.com : :
 -3عضو هيئت علمي دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)
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مقدمه

شتاب روز افزون پيشرفتهای فنّاورانه در دنيای حاضر و احساس نياز به كسب توانمندیهای سزم جهت بقا
درصحنههای رقابت ملي و بينالمللي ،انديشمندان را به تفکر واداشته كه برای همپا شدن با اين شتاب دگرگوني چه
بکنند؟بدون ترديد بركسي پوشيده نيست كه مسائل و موضوعات تحقيق ميتوانند كليد نکات ناشناخته و مبهم موجود
در طبيعت وزندگي روزمره انسان بوده و ميتواند بهعنوان بزرگترين ابزار در جهت رفع معضالت و چالشهای موجود
در سر راه رقابت كمک كند(حيدری )92 :1305 ،بدين ترتيب تحقيق و پژوهش مهمترين مؤلفهای است كه ميتواند
پيشرفت و ترقي و موفقيت را برای هر كشور و سازماني به وجود آورد .پژوهش نيروی محرک توسعه در تمامي
حوزههای فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادی و سياسي است .توان هر كشور به ميزان پژوهش آن كشور وابسته است .پژوهش
بازوی نرمافزاری مديريت محسوب ميشود .اطالعيابي و اطالعرساني درست ،زماني بهطور منطقي و مطلوب محقق
ميشود كه زمينه پژوهشي داشته باشد و تصميمسازی يکي از رسالتهای پژوهش است(ميرزايي مقدم)1،1306 ،و
همچنين تحقيق و پژوهش انسان را از لغزش و آسيبهای ناشي از اطالعات سطحي و دانشهای ناپخته و خام ميرهاند
و بلوغ فکری را برای بشر به وجود ميآورد و قدرت و امنيت جامعه را تأمين ميسازد و ابداعات و اختراعات و فناوری را
گسترش ميدهد .بطوريکه فرماندهي معظم كل قوا به لحاظ اهميت آن ميفرمايند« :حقاً و بدون شک بايد پژوهش و
تحقيق مورد توجه و اهتمام بيشترى قرار بگيرد»( ،09/0/13در ديدار اساتيد و اعضاى هيئتعلمي دانشگاهها) و
همچنين يکي از اصليترين عامل تعيينكننده توسعه ملي در وضعيت متحو كنوني جهان ،مسئله چگونگي
برخورداری از دانش و پژوهش است دانش و معرفت بشر حاصل تالش كاوشگرانهای است كه طي قرنهای متمادی
صورت گرفته و از طريق انتقا به نسلهای بعد و افزوده شدن بر آن بهصورت كنوني درآمدهاست .اين دانش و معرفت
از خصلت افزايشي و گسترش يابنده برخوردار است؛ يعني در هر مقطع و دورهی تاريخي از زندگي بشر ،معلومات
جديدی حاصل گرديده كه بر معلومات قبلي او افزودهشده و اين روند همچنان ادامه دارد .اما اين روند سرعت و شتاب
يکنواختي نداشته ،زيرا در بعضي از قرون و اعصار سرعت آن زياد و در زمانهای ديگر كند بوده است(حافظ نيا،
 .)17،1306بنابراين مسئله اصلي تحقيق ،چيزی جز برون شدن از بن بستهايي نيست كه در مسير پژوهش قرار دارند
و در پي رخ نمودن نياز به استنتاج و كشف واقع ،وجود خود را آشکار ميسازند(پژوهنده)177 :1300 ،بر اين اساس،
نگارندگان در اين پژوهش به دنبا پاسخگويي به اين پرسش هستند كه آسيبپذيری پژوهش دانشگاه علوم دريايي بر
اساس اولويت كدام است؟
پیشینهتحقیق 
پينتو( )2716در مقاله ای با عنوان بررسي نقش سياست دولت در نوآوری و پژوهش نشان داد كه سياستها و مقوررات
دولتي مي تواند نوآوری و پژوهش را ترغيب يا كنتر نمايد .سياستها و مقرراتي كه دقيق و منسجم باشند ميتواننود
بهصورت بالقوه محرک تغييرات اساسي و مهمي در فرآيند و محصو فناوری باشند . .درحاليكه سياستهوا و قووانين و
مقررات ميتوانند موانع و محدوديتهايي را ايجاد نمايند كه نووآوریهوا و تحقيقوات بوا توأخير مطور شووند .بنوابراين
درحاليكه يک تعداد از سياستهای نشور نووآوری و پوژوهش كوه كواربردی هسوتند عموميوت ندارنود .در كشوورهای
توسعهيافته و درحا توسعه فقدان يک مجموعهای برای عمليات تحقيوق ،تجربوه كواری كمتور بررسوي اثربخشوي ايون
سياستها را در موقعيت خوبي قرار داده است .در مرور ادبيات موجود در سياسوت و نووآوری و پوژوهش ،ممکون اسوت
چندين تحقيق كاربردی با در نظر گرفتن نقش سياست دولتي در تحريک و تداوم نوآوری از بين عوامول واسوطه ،بورای
مثا آرمان مؤسسات ،ظرفيت ،و فرصت تغيير ارائه نماييم .عالوه بر آن در شرايط حاضر زمينه نظريه و كاربرد نوآوری و
پژوهش فرصتهايي را ارائه ميكند تا شرايطي را برای بررسي اينکه چگونه سياسوتهوای دولوت بوه دو نووع نووآوری و
پژوهش تأثير ميگذارد .برای مثا در نوآوریهای انفرادی و راديکالي.
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عثمان 1و عمر ( .)2712عوامل مختلفي ازجمله تأمين نيروی انساني ماهر ،آموزشديده و افزايش قابليت كارگران
صنعت را كه سبب تقويت همکاری دانشگاه و صنعت در مالزی ميشوند را موردبررسي قراردادند و نشان دادند كه
باوجود يک رابطه دوسويه قوی بين دانشگاه و صنعت و تقويت ابعاد پژوهشي توسعه پايدار حاصل ميشود.
يافتههای اولگا .)2770(2در مقالهای تحت عنوان«تسهيل نوآوری در آموزش عالي جهت تحو اقتصادی» نشان داد كه
تحو اقتصادی بهصورت خاص با چالشهايي در نظام آموزش عالي روبروست .نياز است تا بهاندازه كافي انعطافپذير
باشيم تا كيفيت باسی خدمات را بهمنظور تغيير نيازهای تحو اقتصادی فراهم نمائيم .بهطوریكه ما را قادر به انجام
وظايف انساني و اجتماعي نمايد .يک رويکرد بازاريابي راهبردی با اجرای تحوست سزم در آموزش عالي و توسعه محتوی
و ارائه خدمات آموزشي متنوع بر اساس رضايتمندی سهامداران متنوع دانشگاهها و تسهيل توسعه مثبت اجتماعي
ميتواند مفيد باشد.
چو ،)2772( 3در مقاله خود مسئله تصميمگيری چندمعياره فازی را بهصورت قطعي تبديل و مسئله تصميمگيری
قطعي را با استفاده از روش تاپسيس حل كرد .تفاوت آن با روشهای ديگر اين بود كه او ابتدا تابع عضويت همه رتبه-
های وزني در ماتريس تصميمگيری نرماسيز شدهی وزني را با استفاده از محاسبات فاصلهای اعداد فازی محاسبه و
سپس مقادير بهدستآمده را با استفاده از روش رتبهبندی با ميانگين ،بهصورت مقادير قطعي عددی فازی كرد
هداوند ،سعيد( )1305در تحقيقي تحت عنوان «بررسي چالشهای پژوهشي كشور و توأثير آن بور مهواجرت نخبگوان»،
پژوهشگران را بهعنوان عضوی از جامعه نخبگان علمي كشور ،ميداند كه نقش مؤثری در رشد و توسوعه اقتصوادی ،پور
كردن شکاف عميق فنّاورانه ،كاهش نقش مزيت نسبي طبيعي و افزايش نقش مزيت نسبي اكتسابي ايفا مينماينود كوه
اغلب كشورهای پيشرفته ،مديريت و بهورهبورداری از يافتوههوای تحقيقواتي را بوهعنووان عامول اصولي توسوعهيوافتگي
مطر نموده و برنامه های متنوعي را برای ارتقای سطح كمي و كيفي پژوهشها و نگهداشت محققان برجسوته خوويش
تدارک ميبينند.
يافتههای علي بيگي( )1306در تحقيقي تحت عنوان «تحليل بهرهوری پژوهشي اعضای هيئتعلمي :مطالعه موردی
دانشگاه رازی» كه بهصورت توصيفي -همبستگي باهدف كلي بررسي بهرهوری پژوهشي اعضای هيئتعلمي دانشگاه
رازی و عوامل مؤثر بر آن انجامشده است .و جامعه آماری آن را اعضای هيئتعلمي تماموقت كه دارای مدرک دكتری
دانشگاه رازی كرمانشاه است تشکيل ميدهد نشان داد كه مهمترين متغيرهای تأثيرگذار بر بهرهوری پژوهشي اعضای
هيئتعلمي دانشگاه رازی را به ترتيب مرتبه علمي ،سن و تعداد فرزندان تشکيل ميدهد.
مبانینظریتحقیق
مفهومشناسیآموزشعالی 
دانشگاه ،نهادی متفکّر ،آگاه و نوآور در جامعه محسوب ميشود ،انتظار ميرود كه با انجام وظايف و رسالتهای خود
بتواند گامهای مؤثری در تحقق آرمان های جامعه بردارد و همواره كشور را به سمت پيشرفت رهنمون سازد .درواقع
دانشگاه و بهطوركلي نظام آموزش عالي ،گرانبهاترين من بعي است كه هر جامعه برای پيشرفت و توسعه در اختيار دارد
و دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي به لحاظ دانش ،اعتبار زيادی كسب كردهاند و پويندگان راه علم و ترقي محسوب
ميگردند .در سا  ،1503پارسونز 6اظهار داشت كه آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي بهعنوان تنها ويژگي برجسته
ساختارهای درحا توسعه جوامع مدرن هستند و كليد درک جهان جديد است (يمني دوزی سرخابي و بهادری
حصاری .)69 ،1300 ،در بيانيه جهاني آموزش عالي كه در سا  1550به تصويب رسيد .وظيفه دانشگاه چنين
1- Othman
2- Olga
3- Chen
4- Parsons
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تعريفشده است :تربيت فارغالتحصيالن با تخصصهای باس و شهروندان مسئولي كه باعرضه كيفيتهای خاص ،قادر به
مشاركت در تمامي بخشهای فعاليت بشری باشند ،ازجمله آموزش فني ،مشاركت دادن ديگران در دانش و مهارتهای
سطح باس از طريق برگزاری كالسها و برنامههايي كه بهطور مداوم همگام با نيازهای حا و آينده جامعه است؛ درواقع
اين عبارات بر دو نکته تأكيد ميكنند .1 :فارغالتحصيل متخصص؛  .2شهروند مسئو و مشاركتجو ،دانشآموخته
متخصص نياز اساسي اقتصاد دنيای مدرن است .شهروند مسئو و مشاركتجو اساس نهادهای مدني است .دانشگاه بايد
داشتن تعهد به ارزشها و اصو جامعه ،ايجاد انگيزه ،توانايي بازانديشي انتقادی در آنها و قابليتهای مشاركت جستن
در جامعه را به فرد منتقل كند .در گزارشي كه با عنوان دانشگاه و جامعه از سوی موسسه پژوهش و برنامهريزی
آموزش عالي منتشرشده دو پيششرط در مورد نقشهای دانشگاه اشارهشده است؛ اين پيششرطها عبارتند از-1 :
تعهد اخالقي برای مشاركت و همکاری اجتماعي در جهت تحقق جامعه قانونمند مدني و دفاع از ارزشهای واسی
حياتي مانند گفتوگو ،هم فهمي ،ديگرپذيری ،انساندوستي و عدالتخواهي؛  -2دانايي و فناوری ،توليد دانش فني و
كاربردی ،نوآوری و روزآمد و كارآمد كردن علم و فن و هنر برای پاسخگويي به نيازهای متنوع جانشين پذير و
پايانناپذيری (فاضلي.)100 ،1306 ،

مفهومشناسیتحقیق 
در تحوست شتابان امروز جهان نقش مزيت رقابتي همه عوامل اعم از عوامل طبيعي ،اقتصادی و ، . .جای خود را
بهسرعت به ميزان بهرهمندی از علوم و دانش ميدهد و در حا حاضر برتری رقابتي يک كشور پيش از آنكه بهوسيله
منابع طبيعي به ارث رسيده باشد متکي به مزيت سرمايه دانش و دستاوردهای آن است .در جهان امروز كشورها ديگر
سرمايههای خود را بر مبنای ظرفيتهای فيزيکي بنيان نمينهند بلکه سرمايههای آنها دانش و علومي است كه حاصل
تحقيقات و پژوهشهای هدفمند و بنيادين سا های گذشته و حا آنها است(رضايي و همکاران .)1300 ،ابراهيمي و
فرجادی نيز به نقل از رومر تحقيق و توسعه را كه بهنوعي به آموزش عالي وابسته است و دانشگاهها و دانشآموختگان
مستقيماً به فعاليت كارآمد آن كمک مينمايد ،منبع رشد قلمداد كردهاند (ابراهيمي و فرجادی.)65 ،1300 ،
صاحبنظران توسعه ميگويند كه توسعه علمي بايد معطوف به رشد اقتصادی ،بهبود كيفيت زندگي و تقويت توان
رقابتپذيری هر كشور باشد .همه اينها يکجور ثروت به شمار ميآيند .اما سوای اينها ثروتهای ديگری نيز وجود
دارد؛ ازجمله ثروت فکری ،ثروت فرهنگي ،ثروت اجتماعي ،ثروت زيستمحيطي .توسعه علمي در كشور بايد معطوف به
توسعه و توليد يک سبد بزرگ ثروت باشد ،بهطوریكه امکان دستيابي به توسعه ملي در كشور به وجود آيد.
درواقع سزمه نيل به اهداف توسعه ملي تنها در سايه توسعه علمي ممکن است .بيشک آنچه ميتواند جامعه ما را
بهسوی توسعه علمي هدايت كند تحقيق و پژوهش است .در حقيقت تحقيق و پژوهش بهمنزله خميرمايه اصلي ابداعات
و خالقيتهای علمي -فرهنگي جامعه و بهمثابه قوه محركه در نظام آموزشي و فرهنگي كشور محسوب ميشود ،حركت
به سمت يک نظام قدرتمند و ارزشمند تحقيقاتي در كشور ،نيازمند يک ساختار اساسي نيرومند و توجهات ويژه و
برنامهريزیهای اساسي در اين زمينه ميباشند(رضايي و همکاران .)1300 ،در اين ميان دانشگاه بهعنوان نيروی فکری
و مركز تحو جامعه و بهعنوان نهادی كه وظيفه تربيت بخش عمدهای از نيروی متخصص كشور را عهدهدار است،
بهمنظور رقابت در باس بردن سطح كيفي و رسيدن به استانداردهای جهاني ناگزير به بهبود مستمر فرايندهای كاری و
آموزشي خود ،و درنتيجه جلب رضايت دانشجويان و مطر شدن در سطح بينالمللي است(جاسبي و همکاران،1300 ،
.)29
از منظر نظام آموزش عالي ،دانشگاهها بهعنوان يک نظام باز ،در تعامل پويا با كنشگران امر توأم با تأثيرگذاری مورد
انتظار در قالب كاركردهای برشمرده شده ،از محيط پيرامون تأثير ميپذيرند .نيروهای بس رقابتآميز محيط پيراموني،
ارزيابي مستمر از نقش دانشگاه در راستای توسعه دانش برخاسته از پژوهش ،تربيت دانشجويان تحصيلكرده برای
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جامعه ،شناسايي حرفهای و نهادين دانشگاه برخاسته از كاركرد خدماترساني فرا دانشگاهي يا برون رسي بهعنوان
امتداد طبيعي نقشهای پژوهشي و آموزشي دانشگاه ضروری مينمايد .سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه،1
كاهش تأمين مالي دولتي تحقيقاتي و توسعه ،تغيير ماهيت مالي دولتي ،افزايش نقش صنعت در تأمين مالي تحقيقات
و توسعه ،تقاضای فزاينده برای بهبود مناسبت و كارايي اقتصادی ،افزايش پيوندهای نظاممند ،رشد دغدغههای كاركنان،
بينالمللي شدن تحقيقات دانشگاهي و تغيير نقش دانشگاهها در گستره تحقيقات را ازجمله عرصههای گذار تحقيقات
دانشگاهي برشمرده است .تقويت جايگاه دانشگاه در كليت نظام تحقيقاتي كشور نيازمند تالشي منسجم برای
نهادينهسازی علم در كشور و در تمامي بخشهای اقتصادی و شبکهسازی فراگير با حضور كنشگراني همچون دانشگاه و
مراكز آموزشي و تحقيقاتي است .زمينهسازی برای نقشآفريني نظاممند دانشگاهها در كليت فرآيند نظاممند نوآوری،
فناوری و پژوهش ملي در تمامي عرصهها ،نيازمند برنامهريزی مبتني بر شناخت و تحليل جامعنگر و كليت مدار توأم
با آگاهي از عوامل مختلف تأثيرگذار و تقابل و تعامل ازن عوامل است .همچنين از منظر نظام تحقيقان و فناوری ،تدوين
سياستهای راهبردی در بخش تحقيقات ،تنظيم جهتگيریها و تعيين اولويتها ،فراهمسازی منابع و زيرساختها،
پايشگری نهادمند مبتني بر قوانين و مقررات و تسهيل كاربست نتايج تحقيقات ميتوانند به بهبود كاركرد تحقيقاتي
دانشگاهها منجر شود.
در جريان تقويت نقش مراكز آموزش عالي در عرصه تحقيقات اتخاذ تدابير همهجانبه گر و سيستمي و نيز شناسايي
موانع موجود امری ضروری به نظر ميرسد .طراحي و پيگيری سازوكارها ميبايست با آگاهي از ديدگاه كنشگران امر به
انجام رسد و دربرگيرنده ابعاد و مؤلفههای مختلف تحقيقات باشد .تدوين سياستهای راهبردی و اولويتگذاری ،طراحي
برنامههای تحقيقاتي ،تأمين منابع و مديريت امور ،سرانش دستاوردها ،ارزشيابي و پيامدسنجي و نيز برقراری پيوندهای
پويا با ساير كنشگران از آن جمله ميباشند(شريفزاده و همکاران.)220 ،1306 ،
فرضیههایتحقیق 

-1
-2
-3

-6

آسيبهای پژوهشي دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) مربوط به عوامل انساني(مباحث مربوط به صالحيت
پژوهشگران ،مديريت مؤثر پژوهش ،اعتماد به پژوهش ،انگيزش ،نيروهای متخصص و روحيه پژوهش) است.
آسيبهای پژوهشي دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) مربوط به عوامل سازماني(مباحث مربوط به حمايت از
پژوهش ،ساختار ديوانساسری ،بودجه ،زمينه جنبش نرمافزاری ،قوانين اداری ) است.
آسيبهای پژوهشي دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) مربوط به عوامل شناختي(مباحث مربوط به كيفيت
روششناختي پژوهش ،ارزشيابي متأثر از پژوهش ،ساختار فعاليتهای پژوهشي ،تعامل بين آموزش و پژوهش ،عمق
تحقيقات ،الگوبرداری از ساير مراجع ) است.
آسيبهای پژوهشي دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) مربوط به عوامل ارتباطي(مباحث مربوط به رسوخ فرهنگ
تحقيق در دانشگاه ،تفکيک بين آموزش و پژوهش ،ارتباطات مؤثر در توسعه علم ،سطح مديريت مشاركتي ،روحيه
همکاری با مراكز تحقيقاتي ،رسوخ فرهنگ تحقيق در دانشگاه ،همخواني يافتههای پژوهشي باارزشها ،توجه به نيازها و
اولويتها ،ارجگذاری دستاوردها ،ارتباط پژوهش با نيازهای كاربردی است.
روششناسیتحقیق 

روش پژوهش ازنظر هدف كاربردی و روش جمعآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته است كه بامطالعه تحقيقات و
مقاست انجامگرفته در اين حوزه به دست آمد روايي پرسشنامه مورد تاييد صاحبنظران قرار گرفت و مقدار پايايي آن
 7/005به دست آمد .جامعه آماری مشتمل بر  07نفر از اساتيد دانشگاه علوم دريايي امام خميني است و نمونهگيری به
1- Organization Of Economic Co-Operation And Development
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روش تصادفي ساده به تعداد  67نفربر اساس فرمو كوكران  95نفر تعيين شد .اما محققان جهت اطمينان بيشتر و
جلوگيری از افت آزمودني حجم نمونه را به  66نفر افزايش دادند و درنهايت به دليل مخدوش بودن ،تعداد 16
پرسشنامه معتبر شناخته نشد و نهايتاً تعداد پاسخگويان به تعداد  65نفر تقليل يافت.
یافتههایتحقیق 

ويژگيهای جمعيت شناختي نمونه موردبررسي ازنظر تحصيل شامل 30نفر كارشناسي ارشد و  11نفر مقطع دكتری و
ازنظر سابقه خدمت شامل 11نفر زير 17سا و  29نفر بين  27-17سا و  13نفر باسی  27سا سابقه فعاليت
داشتند .نتايج بهدستآمده از پرسشنامهها در دو مرحله مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت يک مرحله برای تاييد
فرضيههای ارائهشده كه بر اساس آزمون Tموردبررسي قرار گرفت و در مرحله بعد با استفاده از فن
تصميمگيری  TOPSISاولويتبندی گرديد كه بدين ترتيب ،نتايج محاسبه آماره استنباطي فرضيات تحقيق با استفاده
از آزمون  Tتک متغيره به شر جدو شماره  1است.
جدول()1میزانتأثیرگذاریمتغیرهایمستقلبرمتغیروابسته 
آماره t

فرضيهها
عوامل انساني

درجه آزادی

ميانگين

معنيداری

00/919

60

777

6/601

عوامل سازماني

02/903

60

777

6/639

عوامل روششناختي

03/266

60

777

6/323

عوامل ارتباطي

51/695

60

777

6/310

همانگونه كه در جدو فوق نشان دادهشده است به علت آنکه مقدار ميانگين كليه فرضيههای آماری باستر از  3بوده و
مقدار معنيداری آنها نيز كمتر از  9درصد است بنابراين ميتوان اذعان كرد كه كليه فرضيههای آماری پذيرفتهشده
است .مرحله دوم تحليل دادهها مربوط به اولويتبندی گزينههای فرضيهها بود .كه در اين مقاله در گام تشريح
دادهشده است .كه عبارت است از :
گاماول :ازآنجاكه مهمترين مسئله در اولويتبندی ،تعيين صحيح گزينههاست .بدين منظور از ميان  97گزينه26 ،
گزينه مهمتر ،به كمک غربا سازی ،انتخابشدهاند .غربا سازی بدينصورت بوده است ابتدا 97 ،متغيری كه بهعنوان
عوامل مؤثر در ارتقای رتبه پژوهشي دانشگاه در پرسشنامه مشخصشده بودند توسط صاحبنظران و كارشناسان امتياز
گرفتند و سپس ميانگين حسابي آنها جهت ادغام امتيازات ،برابر رابطه(  )1محاسبه گرديد .آن متغيرهايي كه ميانگين
آنها بيشتر از  6/30است بهعنوان گزينههای مهمتر جهت اولويتبندی در فن  TOPSISفازی انتخاب گرديدند كه
تعداد آنها  26عدد هست( .از  A1تا  )A24كه در جدو ( )2ليست شدهاند و بقيه آنها حذف گرديدند.
رابطه ()1
گزینههاینهاییمعیارهایتحقیق 

جدول()2
نام

گزينهها

نام

گزينهها

A1

صالحيت علمي پژوهشگران

A13

توسعهی فناوری اطالعات و جنبش نرمافزاری

A
A

تعهدپذيری

A14

اخذ بازخور و انجام اقدامات اصالحي

مديريت اثربخش پژوهشي

A15

نگرش عمقي به تحقيق و پژوهش

2

3
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A4

اعتقاد به پژوهش

A16

تکيهبر ارتباطات غيرانساني(تجهيزاتي:شبکه جهاني اينترنت)،

A5

اعتماد به پژوهش

A17

برقراری ارتباط علمي با ساير مراكز علمي

A6

تکيهبر عوامل انگيزشي

A18

اجرای مشترک پروژه با ساير مراكز تحقيقاتي

A7

استفاده از نيروهای متخصص

A19

تفکر كاربردی

A8

برخورداری از روحيه پژوهشي

A20

رسوخ فرهنگ تحقيق در دانشگاه

A9

حمايت مسئولين دانشگاه از پژوهش

A21

انتشار كتب و نشريات پرمحتوای علمي

A10

وجود فرصت مطالعاتي

A22

ارزشمداری يافتههای پژوهشي

A11

تأمين نيازمندیهای تجهيزاتي

A23

اولويت بخشيدن به نيازها در اجرای تحقيقات

A

تأمين نيازمندیهای بودجهای

A24

اهميت بخشيدن به دستاوردهای تحقيقاتي

12

گامدوم پس از نهايي شدن گزينهها ،بهمنظور به دست آوردن درجه اهميت هر يک از گزينهها ،مجدداً در بين  9نفر
از صاحبنظران توزيع گرديد و از آنها خواسته شد بر اساس طيف هفتتايي كه از ميزان رضايت خيلي زياد تا خيلي
كم تقسيمبندی شده است ،به پرسشنامهها با يک منظر جامع از نگاه اهميت پاسخ دهند ،و سپس عمليات تبديل
متغيرهای زباني نتايج حاصله به اعداد فازی بهوسيله جدو ()3صورت پذيرفت كه نتيجه نهائي به شر ستون دوم
ماتريس ( )1هست .و پسازآن مجدداً پرسشنامه بين نمونه آماری توزيع گرديد و سپس بر اساس موارد مشرو در مرحله قبل
طبق جدو ( ،)9عمليات تبديل متغيرهای زباني به اعداد فازی صورت گرفت كه نتيجه به شر جدو ( )6ارائه گرديده است.
گزینهها 

جدول()3متغیرهایزبانیاهمیت
عدد فازی مرتبط

متغير زباني

()7 ،7 ،7/1

خيلي كم

()7 ،7/1 ،7/3

كم

()7/1 ،7/3 ،7/9

كم تا متوسط

()7/3 ،7/9 ،7/0

متوسط

()7/9 ،7/0 ،7/5

متوسط تا زياد

()7/0 ،7/5 ،7/1

زياد

()7/5 ،1/7 ،1/7

خيلي زياد

پاسخدهندگان 

جدول()4میزانرضایت
گزينهها

ميزان رضايت

گزينهها

ميزان رضايت

صالحيت علمي پژوهشگران

()6/29,0/76, 0/56

توسعهی فناوری اطالعات و جنبش نرمافزاری

()0/70 ,5/60 ,5/56

تعهدپذيری

()0/07 ,5/17 ,5/96

اخذ بازخور و انجام اقدامات اصالحي

()0/16 ,0/06 , 5/92

مديريت اثربخش پژوهشي

()0/07, 5/17 , 5/66

نگرش عمقي به تحقيق و پژوهش

()0/00 , 5/30 , 5/56

اعتقاد به پژوهش

()0/60, 0/56 ,5/66

تکيهبر ارتباطات غيرانساني(تجهيزاتي:شبکه
جهاني )

()0/56 , 5/32 , 5/06

اعتماد به پژوهش

()6/07, 0/57 ,5/67

برقراری ارتباط علمي با ساير مراكز علمي

()0/52 ,5/26 , 5/06

تکيهبر عوامل انگيزشي

() 0/96 , 0/56, 5/96

اجرای مشترک پروژه با ساير مراكز تحقيقاتي

()0/02 , 5/12 , 5/07

استفاده از نيروهای متخصص

()0/27 ,5/97 ,5/57

تفکر كاربردی

()6/97 ,6/57 , 0/67

برخورداری از روحيه پژوهشي

()6/07 0,/17 ,5/97

رسوخ فرهنگ تحقيق در دانشگاه

()0/96 , 0/56 , 5/67

حمايت مسئولين دانشگاه از پژوهش

()0/12 , 5/62 ,0/56

انتشار كتب و نشريات پرمحتوای علمي

()0/77 , 0/67 , 5/97
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وجود فرصت مطالعاتي

()0/06, 5/16 ,5/06

ارزشمداری يافتههای پژوهشي

()0/76 , 0/66 , 5/66

تأمين نيازمندیهای تجهيزاتي

()0/06 ,5/26 , 5/00

اولويت بخشيدن به نيازها در اجرای تحقيقات

()6/16 , 6/07 ,0/96

تأمين نيازمندیهای بودجهای

()0/56 ,5/62 , 5/56

اهميت بخشيدن به دستاوردهای تحقيقاتي

()0/77 , 0/07 ,5/07

پاسخدهندگان 

جدول()5متغیرهایزبانیمیزانرضایت
عدد فازی مرتبط

متغير زباني

() 1 ،7 ،7

خيلي كم

() 7 ،1 ،3

كم

() 1 ،3 ،9

كم تا متوسط

() 3 ،9 ،0

متوسط

() 9 ،0 ،5

متوسط تا زياد

()0 ،5 ،17

زياد

()5 ،17 ،17

خيلي زياد


گامسوم:بهمنظور ايجاد ماتريس تصميمگيری نرماسيز شده فازی كه بهصورت زير نشان داده ميشود از روش نرماسيز
كردن خطي استفادهشده است .هريک از ها به صورت ( (a,b,cبيانگر يک متغير كالمي است كه بهصورت اعداد فازی
مثلثي در ماتريس نشان دادهشدهاند
رابطه 2

i=1,2,…,24

j=1,2

=D


بنابراين ماتريس تصميمگيری نرماسيز  Rبه دست ميآيد كه تمام مقادير آن در مجموعه (1و )7قرار ميگيرد
رابطه 3

i=1,2,…,24

j=1,2

= 

درنتيجه ماتريس تصميمگيری نرماسيز شده فازی برابر ماتريس( )1به دست آمد.
ميزان اهميت گزينه

02
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ماتريس()1ماتريس تصميم گيری نرماسيزه شده فازی


گامچهارم:در اين مرحله برای تبديل ماتريس نرماسيز  Rفازی به ماتريس تووزين شوده فوازی  Vمجموعوهای از وزن
معيارهای فازی شده را كه بهصورت يک بردار خطي  Wتعريفشده است در ماتريس  Rضرب كورده توا مواتريس  Vبوا
استفاده از اهميت هر يک از معيارها بهعنوان ماتريس توزين شوده فوازی تصوميمگيوری حاصول شوود .وزن بور اسواس
متغيرهای زباني از ديد كارشناسان محاسبهشده است.
رابطه 6

رابطه 9

=V
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ماتريس ( )2ماتريس توزين شده فازی تصميم گيری

گامپنجم:در اين مرحله راهحلهای ايده آ فازی مثبت و منفي تعيين گرديدند .فلذا برای گزينهي بوا جنبوهی مثبوت
ايده آ

مثبت بزرگترين مقدار  Vاست و ايده آ منفي برای گزينه مثبت كوچکترين مقدار Vاست 


رابطه 6

رابطه 0







جدول()6راهحلهایمثبتومنفی 
گزينه

راهحل ايده آ مثبت

ميزان رضايت از هر گزينه
اهميت هر گزينه
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گامششم:در اين مرحله برای به دست آوردن ميزان فاصله هر گزينوه از ايوده آ مثبوت و منفوي از فرموو هوای زيور
استفاده شد ،كه نتايج حاصله طي ماتريس و جدو  0نشان دادهشده است.

رابطه 0


فاصله از ايده آ مثبت:
فاصله از ايده آ منفي:
)فاصلهراهحلهایمثبتومنفیوضریبنزدیکیهرگزینه

جدول(7

گزينه
صالحيت علمي پژوهشگران

7/100

7/22

7/350

7/666

تعهدپذيری

7/706 7/225

7/309

7/000

مديريت اثربخش پژوهشي

7/275 7/163

7/392

7/676

اعتقاد به پژوهش

7/172 7/291

7/393

7/011

اعتماد به پژوهش

7/165 7/296

7/629

7/672

تکيهبر عوامل انگيزشي

7/763 7/330

7/301

7/000

استفاده از نيروهای متخصص

7/100 7/322

7/975

7/632

برخورداری از روحيه پژوهشي

7/101 7/265

7/627

7/952

حمايت مسئولين دانشگاه از پژوهش

7/709 7/325

7/616

7/056

وجود فرصت مطالعاتي

7/799 7/396

7/611

7/066

تأمين نيازمندیهای تجهيزاتي

7/791 7/331

7/302

7/060

تأمين نيازمندیهای بودجهای

7/711 7/361

7/392

7/560

توسعهی فناوری اطالعات و جنبش نرمافزاری

7/116 7/305

7/659

7/066

اخذ بازخور و انجام اقدامات اصالحي

7/123 7/205

7/612

7/071

نگرش عمقي به تحقيق و پژوهش

7/766 7/376

7/397

7/060

تکيهبر ارتباطات غيرانساني(تجهيزاتي:شبکه جهاني)،

7/766 7/316

7/367

7/066

برقراری ارتباط علمي با ساير مراكز علمي

7/766 7/360

7/356

7/003

اجرای مشترک پروژه با ساير مراكز تحقيقاتي

7/176 7/257

7/356

7/036

تفکر كاربردی

7/730 7/293

7/257

7/002

رسوخ فرهنگ تحقيق در دانشگاه

7/706 7/267

7/336

7/003

انتشار كتب و نشريات پرمحتوای علمي

7/296 7/205

7/933

7/923

ارزشمداری يافتههای پژوهشي

7/223 7/222

7/669

7/296

اولويت بخشيدن به نيازها در اجرای تحقيقات

7/260 7/113

7/307

7/250

اهميت بخشيدن به دستاوردهای تحقيقاتي

7/291 7/269

7/916

7/656



گامهفتم:در اين مرحله بهمنظور تعيين ضريب نزديکي گزينهها جهت تعيين اولويوتهوا از فرموو زيور اسوتفادهشوده
است ،كه نتايج حاصله در جدو  0قيدشده است.
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رابطه 5

=



گامهشتم:در اين مرحله با مقايسه ضرايب نزديکي هريک از گزينهها به شر جدو  0صورت گرفت .


گزینهها 

رتبهبندی
جدول( )8
رديف

رتبه

گزينه

1

تأمين نيازمندیهای بودجهای

7/560

او

2

تکيهبر عوامل انگيزشي

7/000

دوم

3

برقراری ارتباط علمي با ساير مراكز علمي

7/003

سوم

6

تفکر كاربردی

7/002

چهارم

9

نگرش عمقي به تحقيق و پژوهش

7/060

پنجم

6

تأمين نيازمندیهای تجهيزاتي

7/060

ششم

0

وجود فرصت مطالعاتي

7/066

هفتم

0

تکيهبر ارتباطات غيرانساني(تجهيزاتي:شبکه جهاني اينترنت)،

7/066

هشتم

5

حمايت مسئولين دانشگاه از پژوهش

7/056

نهم

17

تعهدپذيری

7/000

دهم

11

رسوخ فرهنگ تحقيق در دانشگاه

7/003

يازدهم

12

توسعهی فناوری اطالعات و جنبش نرمافزاری

7/066

دوازدهم

13

اجرای مشترک پروژه با ساير مراكز تحقيقاتي

7/036

سيزدهم

16

اعتقاد به پژوهش

7/011

چهاردهم

19

اخذ بازخور و انجام اقدامات اصالحي

7/071

پانزدهم

16

استفاده از نيروهای متخصص

7/632

شانزدهم

10

اعتماد به پژوهش

7/672

هفدهم

10

برخورداری از روحيه پژوهشي

7/952

هجدهم

15

انتشار كتب و نشريات پرمحتوای علمي

7/923

نوزدهم

27

اهميت بخشيدن به دستاوردهای تحقيقاتي

7/656

بيستم

21

صالحيت علمي پژوهشگران

7/666

بيست و يکم

22

مديريت اثربخش پژوهشي

7/676

بيست و دوم

23

اولويت بخشيدن به نيازها در اجرای تحقيقات

7/250

بيست و سوم

26

ارزشمداری يافتههای پژوهشي

7/296

بيست و چهارم

بحثونتیجهگیری
مطالعه اجمالي سازمانها و نهادهای مختلف در كشورهای توسعهيافته و درحا توسعه حاكي از آن است كه آنها توجوه
و هتمام ويژهای به امر تحقيق و پژوهش و تقويت و ارتقای سطح گزينههای مختلف تحقيقات مصروف داشتهاند ،چراكه
حقيق و پژوهش انسان را از لغزش و آسيبهای ناشي از اطالعات سطحي و دانشهای ناپخته و خوام مويرهانود و بلووغ
فکری برای بشر به وجود آورده و قدرت و امنيت جامعه را تأمين ميسازد و ابداعات و اختراعات و فنواوری را گسوترش
ميدهد .بروز تحوست جديد در كاركرد دانشگاه طي دو دهه اخير موجب شده تا در رسالت و نووع رابطوه آن بوا جامعوه
دگرگوني اساسي به وجود آيد .در همين راستا ديدگاههای جديد در سياستگذاریهای توسعه پژوهش و فنواوری ،كوه
اكنون اغلب تحت عنوان كليتر سياستهای توسعه نوآوری قرار ميگيرند ،بر اثربخشي ملموستر اقتصادی  -اجتماعي
اين فعاليتها تأكيد زيادی دارند .يکي از مهمترين جنبههای ايون سياسوتهوا توجوه بوه تجواریسوازی دسوتاوردهای
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پژوهشي ،توسعه فناوریهای نوين و انواع مختلف خدمات و دستاوردهای علمي و پژوهشي دانشگاهها ،مانند طر هوای
پژوهشي ،كتاب ،مقاله ،مشاوره ،اختراع ،آموزش و از اين قبيل كه قابلعرضه در بوازار (جامعوه) .اسوت و مويتووان بوا
بهكارگيری آنها به توليد كاس ،طراحي و استفاده از روشها ،فرايندها ،ابزار ،رشد توانمندیهای نيوروی انسواني و ارائوه
خدمات اجتماعي دست پيدا كرد .مسلماً ورود آموزش عالي به عرصه تجارت و بازاريابي محصووست خوود و توجوه بوه
نيازمندیهای بازار و معيارهای مشتريان ،در بطن خود حاصل برخي فرصتها و پيامدهای مثبت است پيامودهايي كوه
در حداقل بهرهوری كمک به خودگرداني دانشگاه و در آرمانيتورين انتظوار افوزايش اسوتانداردهای زنودگي( ايمنوي و
امنيت) ،كيفيت زندگي ،توليد ثروت و رشد اقتصادی را در پي خواهد داشت.
بر اين اساس يافتههای پژوهش حاضر نشان داد كه عوامل انساني ،سواختاری ،شوناختي و ارتبواطي مهومتورين عوامول
اثرگذار در ارتقاء كيفيت حوزه پژوهش دانشگاههاست و برای اينکه دانشگاهها بتوانند از آسيبپوذيری پژوهشوي مصوون
بمانند سزم است تا به گزينههای ذكرشده در اين پژوهش توجوه ويوژهای داشوته باشوند و در هموين راسوتا مهومتورين
گزينههای آسيبپذيری در اين پژوهش عبارت بودند از:
«تأمين نيازمندیهای بودجه ای» بهعنوان مهمترين گزينه آسيبپذيری پژوهشي دانشگاه بود و گزينههوای «تکيوه بور
عوامل انگيزشي ،برقراری ارتباط علمي با ساير مراكز علمي ،تفکر كاربردی ،نگرش عمقي به تحقيوق و پوژوهش ،توأمين
نيازمندیهای تجهيزاتي ،وجود فرصت مطالعاتي ،تکيهبر ارتباطات غيرانساني(تجهيزاتي:شبکه جهاني اينترنت) ،حمايوت
مسئولين دانشگاه از پژوهش ،تعهدپذيری ،رسوخ فرهنوگ تحقيوق در دانشوگاه ،توسوعهی فنواوری اطالعوات و جنوبش
نرمافزاری ،اجرای مشترک پروژه با ساير مراكز تحقيقاتي ،اعتقاد به پژوهش و اخذ بازخور و انجام اقدامات اصالحي» بوه
ترتيب از رتبههای دو الي پانزده قرارميگيرد .اين نتايج با يافته های تحقيقاتي كه با اندكي تعمق و تامل در گزينههای
موصوف مي توان گام های اساسي در ارتقاء رتبه پژوهشي دانشگاه برداشت ،نتايج حاصل نشان ميدهد توجه جودی در
اين خصوص بعمل آمده و با فراهم كردن زمينه رشد و پرورش تمامي گزينوههوا كوه بوه تناسوب در رتبوههوای بعودی
قرارگرفتهاند ،نسبت به توسعه امر تحقيق و پژوهش و ارتقاء آن در راستای چشم دانشگاه ها و نظام آموزش عالي همت
گماشت.
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