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چکیده  -هدف از اجرای این پژوهش بررسی پیوند بین آموزش و پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی رشته های فنی و مهندسی دانشگاه آزاد
گچساران بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی رشته های فنی و مهندسی این دانشگاه بود که با استفاده از روش سرشماری
تعداد  93نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از محاسبه روایی و پایایی بین اعضای نمونه
توزیع و جمع آوری شد .نتایج پژوهش نشان داد که اعضای هیئت علمی رشته های فنی و مهندسی این دانشگاه ،مؤلفههای تأثیرگذار بر پیوند بین
آموزش و پژوهش را در رشته های فنی و مهندسی به ترتیب اول عوامل رفتاری ،سپس عوامل محیطی و در نهایت عوامل ساختاری می دانند.
کلید واژه – آموزش و پژوهش مهندسی ،ساختاری ،رفتاری ،محیطی.

 -9مقدمه
در این جامعه جهانی در حال تغییر ،دانشگاه ها و
مؤسسات آموزش عالی به طور مداوم موقعیت های خود
را در مواجهه با تقاضاهای جامعه ،مورد بازبینی قرار می
دهند .داشتن هویت ممتاز و روشن ،پایه و اساس
محکمی برای تصمیم گیری درخصوص چگونگی واکنش
به این تغییرات خواسته شده ،محسوب می شود .لذا،
آموزش عالی به طور مشخص نیازمند یك بررسی دقیق
و موشکافانه در ابعاد مختلف خود است .یکی از ابعاد
مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد ،کارکردها و نقش
هایی است که دانشگاه بر عهده دارد که این کارکردها
در یك بیان مختصر مشتمل بر آموزش ،پژوهش و
خدمات است [ .]1در این بین ،وابستگی متقابل بین
آموزش و پژوهش است که به عنوان هویت و ویژگی
خاص هر دانشگاه در مقایسه با سایر مؤسسات آموزش
عالی مطرح می گردد [ .]2بحث های کنونی در رابطه با
"ارتباط بین آموزش و پژوهش" درآموزش عالی ،تحت
تأثیر تغییرات ایجاد شده در بستر و زمینه آموزش عالی
قرار دارد .از جمله این تغییرات ،حرکت به طرف آموزش

عالی توده گرا و انبوه ،بازنگری درمورد مقدار زمان
اختصاص یافته به آموزش و پژوهش ،تغییر در ماهیت
پژوهش و آموزش ،تغییر در بستر سیاسی حاکم بر
جامعه و در نهایت تغییر در برداشت ها و دیدگاه ها
پیرامون ماهیت دانش را می توان برشمرد [4و .]3این
تغییرات ،دانشگاه ها را مجبور به سازماندهی مجدد و باز
تعریف از خود و به طور خاص تجدید نظر در رابطه بین
آموزش و پژوهش نموده است [.]5
 -2پیشینه پژوهش
یکی از اساسی ترین مسائل در مدیریت آموزش عالی" ،چگونگی
پیوند بین آموزش و پژوهش" است .قورچیان و همکاران در
پژوهش خود به بررسی پیوند بین آموزش و پژوهش در دانشگاه
های برتر جهان پرداختند[ .]6آنها ساختارهای آموزش و پژوهش
را در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برتر دنیا مورد بررسی
قرار دادند و در نهایت نتایج حاصل از بررسی وب سایت های
دانشگاه های منتخب جهان و نیز مرور ادبیات و متون پژوهشی
مرتبط با موضوع پژوهش منجر به استخراج  11مؤلفه و  42زیر
مؤلفه مؤثر بر "پیوند بین آموزش و پژوهش" در دانشگاه ها و
مؤسسات آموزش عالی گردید .آنها بعنوان نتیجه نهایی پژوهش
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خود ،مؤلفه های مؤثر در "پیوند آموزش و پژوهش" را در قالب
سه دسته عوامل "ساختاری یا ایدئولوژیك"" ،محیطی یا زمینه
ای" و "رفتاری یا محتوایی" ،قرار دادند .منظور از عوامل ساختاری
تمام عناصر ،عوامل و شرایط فیزیکی و غیر انسانی سازمانی است
که با نظم ،قاعده ،قالب ،پوسته و بدنه و یا هیکل فیزیکی و مادری
سازمان را می سازند؛ منظور از عوامل رفتاری ،رفتار افراد در روابط
انسانی در سازمان است که با فرم های رفتاری ،ارتباطات
(غیررسمی) و الگوهای خاصی به هم پیوسته و محتوای اصلی
سازمان را شکل می دهند؛ و منظور از عوامل محیطی ،تمام شرایط
و عوامل محیطی و بیرون سازمانی هستند که بر سازمان محیط
بوده و سیستم های اصلی یا ابر سیستم های سازمان را تشکیل
می دهند مثل مخاطبین یا ارباب رجوع ،دولت ،ذینفع ها و . ...
در برخی دان شگاه ها ارتباط درونی بین آموزش و پژوهش به
طور واضححد در بیانیه مأموریت دانشححگاه و راهبردهای سححازمانی
متجلی شده ا ست و بنابراین بخ شی از فل سفه ا سا سی مؤ س سه را
ت شکیل می دهد مانند دان شگاه کارولین سکای سوئد که در بیانیه
مأمور یت خود ،آموزش و پژوهش را به عنوان ع ناصحححر ارت قای
خدمات مطلوب در قالب ارتقای سحححالمت جامعه در ابعاد مختلف
قلمداد کرده است [.]1
به اعتقاد دیاکینز باور و اعتقاد به "آموزش پژوهش راهبر" و
نیز الگوی "دانش پژوهی تدریس" بیشحححترین زمینه را در تقویت
ارت باط بین آموزش و پژوهش و پیشحححبرد ارت باط بین "آموزش
پژوهش راهبر" و یادگیری ،فرآهم می کند[.]8
از طرف دیگر ،بر نا مه درسحححی به عنوان اولین ابزار برای
مدیریت بر «پیوند آموزش و پژوهش» ،مح سوب می شود .شیوه
مدیریت بر "پیوند بین آموزش و پژوهش" با اسحححتفاده از برنامه
ریزی درسححی عبارت اسححت از حصححول اطمینان از تنیده شححدن
پژوهش در آموزش از طریق بررسی و بازبینی مواد و منابع درسی،
محتوای در سی و روش های تدریس .میزان همپو شی بین حوزه
های پژوهشحححی و محتوای دروس ،مبنای مدیریت بر این پیوند
است[.]6
ا سا سا سطد باالی کارکرد پژوه شی ،تأثیر م ستقیمی روی
کیفیت دوره های آموز شی دان شگاه دارد و کارایی و تازگی آن را
تضححمین می کند .در سححاختار "پیوند بین آموزش و پژوهش" در
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ،مؤلفه پژوهش و برنامه های
پژوهشی ،رکن اصلی و اساسی را ایفا می کند .براساس یافته های
پژوهش و مطالعات صورت گرفته در برنامه های تو سعه دان شگاه
های معتبر جهان ،توجه به ایجاد ارتباط بین مراکز تحقیقاتی و
برنامه در سی و بین یادگیری دان شجویان و ا ساتید فعال درحیطه
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دانش پژوه شی ،باعث تو سعه محیط آموزش متمرکز بر پژوهش،
ادغام تجربیات پژوهشححی و توسححعه دانش پژوهشححی در سححرتاسححر
برنامه های آموز شی و تو سعه برنامه های تقویت آموزش از طریق
حمایت مراکز تحقیقاتی ،و قراردادن امکانات پژوهشححی این مراکز
در اختیار گروه های آموزشی و درسی شده است[.]9
تیلور نیز در پژوهش خود ارتقا و تو سعه اع ضای هیأت علمی
را رکن اصحححلی پیو ند بین آموزش و پژوهش قل مداد می ک ند و
تأکید دارد که ارائه خدمات آموزشحححی (تدریس) و پژوهشحححی که
مفرو ضه های ا سا سی کیفیت ا ساتید دان شگاهی ا ست ،نیازمند
ارتقا از طریق آموزش فعال آنها و نیز تدارك برنامه های توسحححعه
شخصی است [.]11
یکی از شاخص های عملکردی مهم در م شخص نمودن این
که آیا واقعا و به طور مؤثر آموزش و پژوهش در درون تجربیات
دانشجویان ادغام یافته است یا نه ،ویژگی های دانش آموختگان و
ارزیابی آنها ا ست .به اعتقاد باک ستر [ ]11و هاج و همکاران []12
وجود شواهد قوی در این خصوص که دانشجویان درگیر در کاوش
های مبتنی بر پژوهش ،از ر شد فکری باالتری برخوردار ه ستند،
همچنین دیدگاه مؤسححسححه تضححمین کیفیت اسححکاتلند و شححورای
آموزش و یادگیری اسححترالیا که پیوند بین آموزش و پژوهش را به
عنوان یك عامل کلیدی برای افزایش درصحححد اسحححتخدام دانش
آموختگان تلقی می ک ند ،مبین اهم یت فوق العاده ویژگی های
دانش آموختگان در پاسححخگویی دانشححگاه ها به نیازهای جامعه
است.
همچنین ،یکی دیگر از ابزارهای مدیریتی در اداره پیوند بین
آموزش و پژوهش ،ارزیابی اعضای هیات علمی است .این مفروضه
وجود دارد که اگر اعضححای هیأت علمی از نظر کارکرد آموزشححی
کمتر از فعالیت های پژوهشحححی مورد ارزیابی قرار گیرند ،تمایل
بیشحححتری برای صحححرف وقت و انرژی خود بر روی فعالیت های
پژوهشی پیدا خواهند کرد .در این بین آموزش متضرر خواهد شد
و ن های تا برآی ند این کار ،تضحححعیف پیو ند بین آموزش و پژوهش
خواهد بود[.]6
براسححاس پژوهش سححناراتن و همکاران [ ،]13سححاختارها و
مکانیسحححم های پاداش جزو اسحححتراتژیهای عمومی در پیوند بین
آموزش و پژوهش محسححوب می شححوند که در واقع حلقه ارتباطی
بین ا ستراتژی های آموزش به پژوهش و ا ستراتژی های پژوهش
به طرف آموزش هسححتند .به اعتقاد جنکینز [ ،]14تغییر در نظام
پاداش در دان شگاه ها باید در را ستای تقویت پیوند بین آموزش و
پژوهش انجام گیرد .در برخی دانشححگاه ها و موسححسححات آموزش
عالی ،مؤلفه پاداش های شغلی به عنوان ابزار اساسی در تحریك و
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تشححویق به ایجاد "پیوند بین آموزش و پژوهش" به حسححاب می
آید .دانشححگاه ها با بکارگیری اسححتانداردها در نظام پاداش ،اعطای
گرنت و جوایز مختلف در سطد دان شگاه و ک شور اع ضای هیأت
علمی را در این راستا ترغیب و تشویق می کنند[16و.]15
تیلور نیز در بررسی دیدگاه های اعضای هیأت علمی دانشگاه
ها چنین بیان می کند که هم ا ساتید و هم مدیران دان شگاهی بر
یك تعهد مساوی نسبت به آموزش و پژوهش ،تأکید دارند [.]11
عالوه بر این ،از آنجا که رعایت اصحححول و ارزش های اخالقی
در ه مه اب عاد ز ندگی بشحححر یکی از مهم ترین راه های حفظ و
ارتقای سحححالمت زندگی اجتماعی اسحححت؛ فعالیت های علمی و
پژوهشحححی نیز صحححرفا در قالب چارچوب های اخالقی می تواند
در ستی و اعتبار خود را حفظ کند .لذا تدوین من شور اخالقی در
پژوهش های آموزشححی که نشححات گرفته از پیوند بین آموزش و
پژوهش اسحححت ،می تواند در حمایت از این قلمرو گسحححترده و
پیچیده ،نقش اساسی ایفا نماید[.]6
 -3روش ها

همانگونه که در جدول شماره  1مشاهده می شود ،میانگین عامل
رفتاری  4116و انحراف معیار آن  1111است و بیشترین میزان
میانگین را در بین سه عامل ذکر شده به خود اختصاص داده است.
عالوه بر این ،عامل محیطی با میانگین  3168و انحراف معیار 1139
در مرتبه دوم قرار گرفته و عامل ساختاری نیز با میانگین  2156و
انحراف معیار  1155کمترین میزان میانگین را در بین سه عامل
ذکر شده به خود اختصاص داده است.
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای رفتاری ،محیطی و ساختاری
متغیر

تعداد میانگین

انحراف معیار

رفتاری

31

4116

1111

محیطی

31

3168

1139

ساختاری

31

2156

1155

همچنین ،نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس طرح های تکراری
که در جدول شماره  2آمده است ،نشان می دهد که بر اساس

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی پیوند بین آموزش و پژوهش در
رشته های فنی و مهندسی از دیدگاه اعضای هیات علمی رشته مقدار  Fبدست آمده ( )146146با درجه آزادی  2تفاوت بین
های فنی و مهندسی دانشگاه آزاد گچساران بود ،لذا این پژوهش میانگین های عوامل رفتاری ،محیطی و ساختاری در سطد
از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جزء پژوهش های توصیفی و  111111معنی دار است.
از نوع پیمایشی به شمار می رود.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی رشته های
جدول  .2مقایسه میانگین های متغیرهای رفتاری ،محیطی و
فنی و مهندسی این دانشگاه بود که با استفاده از روش سرشماری
ساختاری
تعداد  35نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل
درجه سطح
انحراف
میانگین
تعداد
متغیر
F
پرسشنامه محقق ساخته بود که از  31گویه تشکیل شده و سه
آزادی معنی
معیار
عامل محیطی ،ساختاری و رفتاری را بعنوان مؤلفههای تأثیرگذار
بر پیوند بین آموزش و پژوهش از دیدگاه اعضای هیات علمی رشته
داری
4116
31
های فنی و مهندسی مورد سنجش قرار می دهد؛ بدین ترتیب که رفتاری
28 146146 1111و111111 2
1139
3168
31
گویه های  1تا  11مربوط به عامل رفتاری ،گویه های  11تا  21محیطی
1155
2156
31
مربوط به عامل محیطی و گویه های  21تا  31مربوط به عامل ساختاری
ساختاری است .این پرسشنامه بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت
 -4نتیجهگیری
از "کامال مخالفم" تا "کامال موافقم" تنظیم شده است .پایایی ابزار
از طریق آلفای کرونباخ برابر با  1/86و روایی آن از طریق تحلیل
همانگونه که از یافته های پژوهش بر می آید ،اعضای
گویه برابر با  1/91محاسبه شد .روایی صوری پرسشنامه نیز طبق
هیات علمی رشته های فنی و مهندسی دانشگاه آزاد
نظر اساتید و خبرگان آموزشی تایید شد.
گچساران ،عوامل رفتاری را مهم ترین عامل در پیوند
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش آمار توصیفی و
بین آموزش و پژوهش تلقی می کنند؛ بدین معنی که
همچنین آزمون تحلیل واریانس طرح های تکراری استفاده شد.
آنها معتقدند روابط انسانی ،الگو های رفتاری و ارتباطات
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غیر رسمی نقش بسزایی در بهبود و تقویت پیوند بین
 از طرف.آموزش و پژوهش در این دانشگاه ایفا می کند
 از دیدگاه آنان عوامل محیطی در مرتبه دوم قرار،دیگر
دارد و از آنجا که تفاوت نسبتا کمی بین میانگین نظرات
) و عوامل محیطی4116( آنان پیرامون عوامل رفتاری
 می توان گفت که عوامل محیطی،) وجود دارد3168(
نیز در پیوند بین آموزش و پژوهش تاثیر قابل توجهی
دارند؛ بدین معنی که از نظر اساتید فنی و مهندسی این
دانشگاه تمام شرایط و عوامل بیرونی که بر دانشگاه
محیط بوده و سیستم های اصلی یا ابر سیستم های
 نیز باید در استحکام پیوند،سازمان را تشکیل می دهند
 عوامل.بین آموزش و پژوهش مورد توجه ویژه قرار گیرند
ساختاری نیز که از دیدگاه آنان در مرتبه سوم قرار
 عوامل و شرایط فیزیکی و غیر، شامل تمام عناصر،گرفته
انسانی دانشگاه است که به نوبهی خود باید مدنظر قرار
.گرفته شوند
 محدودیت های پژوهش-5
 منابع،از آنجا که به دلیل جدید و نو بودن موضوع پژوهش
 کمبود،فارسی و التین کافی در اختیار محققان قرار نداشت
،منابع محدودیت اصلی این پژوهش بود و عالوه بر این
محدودیت دیگر استفاده از پرسشنامه به عنوان تنها ابزار جمع
آوری اطالعات از آزمودنیها و عدم امکان استفاده از سایر روش
ها از قبیل مصاحبه بود که امکان جمعآوری اطالعات دقیقتر
.را فرآهم میآورد
سپاسگزاری
از کلیه ا ساتید محترم ر شته های فنی و مهند سی دان شگاه
،آزاد اسححالمی واحد گچسححاران که علیرغم مشححغله کاری فراوان
 صحححمی ما نه،صحححبورا نه ما را در ان جام این پژوهش یاری داد ند
.سپاسگذاریم
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