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 عضو هیئت علمی دانشگاه

 

 چکیده

زیربنای اصلی پیشرفت محسوب می شود. در جهان امروز، ممالکی که به استقالل ملی و اهداف و آموزش در دانشگاه پژوهش 

و آموزش  پژوهشخود دانشگاه های جامعه خویش بها می دهند، در برنامه ریزی های استراتژیک و سیاستگذاری های علمی  توسعه

های  هشپژون قرار داده اند. از این رو کشورهای پیشرفته جهان منابع انسانی و مالی فراوانی را به منظور انجام یرا در اولویت نخست

های گسترده  پژوهشفن آوری زاییده  علمی در اختیار دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی قرار می دهند. پیشرفت های اقتصادی و

یافته مهم، عمده ی از تولید ناخالص ملی خود را به امور و فعالیت های پژوهشی  توسعهد. به همین اعتبار کشورهای علمی هستن

و فن آوری، پیوسته بر بودجه های پژوهشی و تحقیقی  اختصاص داده و برای عقب نماندن از رقابت پر شتاب علمیدر دانشگاه ها 

بررسی نیازهای پژوهشی و آموزشی در دانشگاه آرمانی است. دراین راستا نخست به اهمیت نگارش این هدف از  خود می افزایند.

ها پژوهش راهکارهای افزایش اثربخشیجهت توسعه پژوهش و آموزش در دانشگاه و  ها و اقدامات فعالیتپژوهش و سپس به 

پرداخته شده است. این مقاله با بررسی های صورت گرفته از طریق کتاب و سایت های اینترنتی به این نتیجه رسیده که در کشور و 

 های ها و استراتژی عات، توسعه زیرساختالگردش اط ،محور به برنامه درسی اتخاذ رویکرد پژوهشکشورهای پیشرفته با 

 های اجتماعی، سمینارهای پژوهش های تعامل علمی، توسعه شبکه ن در فرایندهای پژوهشی، کانوندانشگاهی، مشارکت دانشجویا

 شده است.افزایی میان آموزش و پژوهش  تولیدعلم، ایجاد انگیزه موجب هم عمحور، حذف موان

 پژوهش،آموزش،دانشگاه،پشرفت،فعالیت ها کلید واژه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

به عنوان سازمان تولید کننده دانش، بار اصلی وظیفه تحقق و دستیابی به این اهداف مهم را بر عهده دارد. علم و تولید آن  دانشگاه   

سنگ بنای اصلی تمدن امروزی است و به شکلی گسترده در ارتباط با سایر واقعیت های جامعه روند حیاتی خود را ادامه می دهد. 
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و  ولید علمتعمیقی در تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد. به تعبیر دیگر تولید، بسط و گسترش علم تأثیر 

به عنوان موتور محرکه توسعه همه جانبه و پایدار کشورها نقش عمده ای را ایفا می کند. امروزه تمامی کشورهای  توسعه علمی

توسعه یافته و یا در حال توسعه برای حفظ یا ایجاد بنیان های توسعه یافتگی و ارتقاء قدرت رقابت خود با دیگر کشورها، علم و 

محور اصلی فعالیت های خود مورد توجه قرار می دهند و بودجه  از طریق پژوهش و آموزش در دانشگاه ها به عنوان اوری رافن

بنابراین نقش تحقیقات علمی به منزله ساز و کار مؤثر و تعیین کننده   .های کالنی را به فعالیت های تحقیقاتی اختصاص می دهند

هم موجب دانش  پژوهشکم اهمیت تلقی کرد، چرا که  آن را نمی توان همچنین کشور است کهو گسترش دانشگاه ها و در توسعه 

ها می  اهدانشگر عهده مسئولیت توسعه تحقیقات و تولید دانش بدر نتیجه دانش می شود.  توسعه توسعه دانشگاه ها و هم موجب

باشد که با توجه به امکانات، توانایی ها و تجارب علمی انتظار می رود که آن ها این رسالت را به بهترین نحو به انجام برسانند و 

 .پاسخگویی به مسئولیت های ماهوی و اجتماعی خویش ایفا کنندنقش های متعدد خود را در 

طور مداوم موقعیت خود را در مواجهه با تقاضاهای  ها و مؤسسات آموزش عالی به جامعه جهانی در حال تغییر، دانشگاه البته با آنکه

ه یری درخصوص چگونگی واکنش بگ کنند. داشتن هویتی ممتاز و روشن، پایه و اساس محکمی برای تصمیم جامعه، بازبینی می

طور مشخص نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه در ابعاد مختلف است. یکی از ابعاد  این تغییرات است. بنابراین، آموزش عالی به

هایی است که دانشگاه بر عهده دارد که این کارکردها در یک بیان مختصر  مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، کارکردها و نقش

امروز، دانشگاه مدرن از راه شدت و قوت (.  ۱۳۹۳قورچیان، جعفری، قانعی و شایان، )شامل آموزش، پژوهش و خدمات است 

چنان که برخی شواهد، پیوند آموزش (.  20۱7،  احمد، حسنلی، اقبال و کورکوران )شود  رابطه پژوهش و آموزش آن مشخص می

 20۱4پن، کاتن و ماری ، )اند  آموزش عالی معرفی کرده کیفیت یادگیری دانشجویان درو پژوهش را رویکردی مؤثر برای افزایش 

کنند، بررسی شود؛  زم است جهانی که امروزه دانشجویان در آن زندگی میالبرای درک این که چرا این پیوند اهمیت دارد، (. ۱

ود، ر رغم اینکه پژوهش، جنبه مهم آموزش عالی به شمار می مثابه مدرنیته سیال نام برده است. به از آن به2(200۶،بومن )جهانی که 

لبد که ط های دانشجویان می ق و حل مسئله را ندارند. بنابراین، تقاضاهای فردی و حرفالبسیاری از دانشجویان توانایی تفکر خ

بینی  که توانایی حل مسائل پیش آموختگانی شوند تا دانش ۳(20۱0،بریو )های تجزیه و تحلیل انتقادی را فرا بگیرند  آنها مهارت

 . 4( 20۱۱هوموود، ریگبی و رو ،)پیچیدگی جامعه امروز را داشته باشند  نشده و رویارویی با ابهام و

 

 پیشینه پژوهش

)در مقاله ای به بررسی روش های ارزیابی کیفیت تدریس اساتید دانشگاهی از طریق دانشجویان پرداخته  ۱۳۹4مصلح و خسروی)

ت که دید نسبتاً جامعی نسبت به آسیب های روش های کنونی ارزیابی کیفیت تدریس اساتید در سنتایج کار آنها حاکی از آناند که 

کشور وجود دارد. نتایج فراتحلیل آنها نشان داد ارزیابی کیفیت تدریس از طریق دانشجویان از ضعف ها و آسیب های جدی رنج 

 .ر گیردمی برد که می بایست مورد بازنگری قرا

به این نتیجه رسید که  ۱۳۹2عیسی ثمری در مقاله خود با نام بررسی و شناسایی عوامل موثر در فرآیند توسعه دانشگاهی در سال 

های توانمند به جای دخالت در تصمیمات  توجه بـه اسـتقالل و آزادی علمی در دانشگاهها، حمایت هر چه بیشتر دولت از دانشگاه

                                                           
1 - Pan,Cotton & Murray 
2 - Bauman 
3 - Brew 
4 - Homewood, Rigby & Rowe 
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یت عوامل دانشگاهی به جای گسترش کمـی بـدون توجـه بـه ضـوابط و نیازهـای زیرساختی الزم)به دلیل افزایش آنها و تأکید برکیف

ها(، توجه به تغییر و تحوالت و توسعه سازمانی دانشگاه، اعطـای اختیارات الزم برای توانمندسازی دانشگاه در طراحی و  هزینه

د کارکردهای دانشگاهی، مدیریت در توسعه ظرفیت های دانشگاه و منابع مالی، ای، اصـالح و بهبـو های توسعه اجرای برنامه

ریزی دانشگاهی، وتوجه به تعامالت و پاسخگویی به نیازهای واقعی  اعتقاد به توسعه و برنامهو برخـورداری از رویکـرد سیستمی

در توسعه متـوازن و نظام  ست که می تواندا های اساسی محیط، مدیریت علمی دانشگاه به جای مدیریت سیاسی از جمله مؤلفه

 بکار گرفته شود.ها  مند دانشگاه

در بررسی که انجام داد به این نتیجه رسید که آموزش و پژوهش در دانشگاه ها  ۱۹۹۸مگ دالنا موک وین چیونگ چنگ در سال 

ل و المللی، تباد های بین گسترش دوستیاین اطالعات موجب . داردها دانشگاه  بیندرتبادل فناوری و توزیع اطالعات نیاز به 

شترک عالیق و ائتالف مشده و ها و دستیابی به رفع تبعیض نژادی، مذهبی، ملی و جنسیتی مشارکت اجتماعی میان خرده فرهنگ

 .المللی و ایجاد صلح جهانی خواهد شد، اشاره دارد که در نهایت منجر به رفع تعارضات بین

دانشگاهها نقش محوری در مواجهه با تغییر و تحوالت جامعـه انجام داد به این نتیجه رسید که  ۱۳7۵حقیقی که در سال ایکاف در ت

ها، کارکردهای اساسی و تطبیق خود با تقاضـای اجتمـاعی، فنـاوری، علمی،  دارنـد و از ایـن رو نیز نیازمند تغییر در مأموریت

 .هسـتند« توسعه»درفرهنگی و راهبردهای تغییر 

همانگونه که جنبه در بررسی های خود در زمینه نیازهای پژوهش و آموزش به این نتیجه رسیدند که  200۶چارلتون و آندراس، 

مل ها، تعا های نسبی در منابع، تولیدات و مهارت ها بر اساس مزیت شدن ملت المللی در عصر مدرن، تخصصی مهم تجارت بین

ویژه آموزش عالی قابل اعمال خواهد بود. در این زمینه  د، این قاعده در عصر جدید در نظام علمی و آموزشی بهکرملل را تعیین می

های  گذاری دیگر تخصص تری عمل کند، با سرمایهالتر و با مزیت نسبی با های علمی و تحقیقاتی که موفق هر کشوری در حوزه

 ای و تکنسینی مزیت حرفه های فنی رای مثال برخی از کشورها در زمینه آموزشموردنیاز را از سایر کشورها تأمین خواهد کرد؛ ب

 .های آموزشی که واجد سطوح پیشرفته علمی و تکنولوژیکی هستند مزیت رقابتی خواهند داشت دارند و برخی نیز در ارائه دوره

 جهت توسعه پژوهش و آموزش در دانشگاه ها و اقدامات فعالیت

های موجود در نظام آموزش  زیرساخت می تواد موجب توسعه پژوهش و آموزش در دانشگاه شود شامل توسعهری که عوامل مؤث   

اسمالی، -؛ بروک20۱۵۵پلسچو و مکآلپاین،  ؛۱۳۹۳قورچیان و همکاران، )گرا  توان به فرهنگ حمایت عالی است که از جمله آن می

 عحذف موان، 7( 20۱۸میرابنت ، - ؛ بربگال۱۳۹۳قورچیان و همکاران، )انشگاه های د وسعه و استراتژی، ت۶(20۱7راو، نیلی و ایوانز ، 

(  ۱۳۹4نوروزی، ابوالقاسمی و قهرمانی، )فردی  عآموزشی و موان عارتباطی، موان عاجتماعی، موان -فرهنگی عتولید علم شامل موان

مه ها، داشتن فرهنگ آکادمیک در کارکنان، افزایش سطح عملیاتی، کارهای آموزشی و پژوهشی مناسب در دانشگاه ها، استقرار برنا

قابلیت دانشگاه، توسعه امکانات مدرن پژوهشی در دانشگاه ها، ارزیابی آموزشی و پرورشی جهت کنفرانس ها و مجالت، ارائه 

مایت ناوری؛ حهای پژوهشی و ف گذاری در حوزه فعالیت های مالی؛ سیاست پشتیبانیمقاالت پژوهشی دانشجویان در دانشگاه ها، 

های آموزشی، استادان و دانشجویان؛ سیستم نظارتی؛ تدوین نقشه  های پژوهشی و فناوری مراکز پژوهشی، گروه و هدایت فعالیت

                                                           
5 - Pleschova & Mc Alpine 
6 - Burke-Smalley,Rau,Neely & Evans 
7 - Berbegal-Mirabent 



های رشد و توسعه  های دانشگاه در چهارچوب برنامه های پژوهشی و فناوری دانشگاه؛ بررسی و ارزیابی فعالیت راه و اولویت

 .آموزش و پژوهش باشد توسعهتواند راهبرد مؤثری برای  لی میکشور در بخش آموزش عا

های پژوهشگران  و بازتاب انتقادی یافته۸( 20۱۸میتچل و هاروی، )های جهان  المللی با دانشگاه توان به همکاری بین می همچنین

در این راستا فرایندهای علمی و صنعتی  .اشاره کرد ۹( 20۱۵؛ مارکاس و ون در میر، 20۱۸اسچیلر و همکاران، )ها  به دانشگاه

های پژوهشی مراکز و مؤسسات پژوهشی باشد. هنگامی که این ارتباط برقرار باشد  ها باید همسو و مکمل مأموریت دانشگاه

د ده رمیزم که دانشگاه در اختیار آنها قراالای از دانش و اصول پژوهشی را بیاموزند و با امکانات  توانند مجموعه دانشجویان می

وان ت های پژوهشی مؤسسات پژوهشی و مراکز صنعتی اقدام کنند. با درک این مهم می های پژوهشی در راستای اولویت به فعالیت

 .آموزش و پژوهش بود توسعه شاهد

 چرا پژوهش مهم است؟

قبل توضیح درخصوص پژوهش و آموزش در دانشگاه نخست می بایست به علت آن بپردازیم. انجام پژوهش و تحقیق یکی از    

های اقتصادی کشور خواهد وری در بخشمهم ترین عوامل توسعه در سراسر جهان محسوب می شود چرا که موجب افزایش بهره

، خروجی ها و پیامدهای اجرای آن غافل شد. رویکرد به پژوهش از سه منظر شد. پژوهش یک فرآیند است که نباید از ورودی ها

ای دارد. نخست اهمیت اقتصادی آن است. براساس آنچه که کارشناسان اعالم می کنند به ازای هر واحد پولی اهمیت و جایگاه ویژه

شان ه اقتصاد کشورها و تولید ناخالص داخلیتواند بآید که این می  واحد سود به دست می ۳0گذاری در پژوهش، معادلسرمایه

ه و به کند. تهیکمک قابل توجهی کند. دوم اینکه پژوهش و نتایج حاصل از آن نقش بسیار مهمی را در امنیت ملی کشورها ایفا می

ظ سوم به لحاهای هوشمند در دفاع از امنیت و استقالل کشورها، ازطریق تحقیق و توسعه امکان پذیر است. کارگیری فن آوری

 های فرهنگی بالنده و متعالی به شمار می رود. فرهنگی: کانون های تحقیقاتی و پژوهشی، یکی از خاستگاه

 وضعیت پژوهش در دانشگاه ها

های توسعه کشورهای توسعه یافته گویای این واقعیت است که این کشورها به اهمیت و جایگاه علم  ها و برنامه بررسی سیاست   

توسعه  اند و برای دستیابی به واقف بوده و این دو را محور توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود تلقی کرده و فناوری

یست ز باقدام به برنامه ریزی استراتژیک و سرمایه گذاری کالن کرده اند. در کشور ما نیز در سند چشم اندا مرجعیت علمیو  علمی

ساله، ایران کشوری با جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه هدفگذاری شده است. برای دستیابی به این موقعیت، الزم است وضعیت 

در ایران با کشورهای منطقه هدف بطور مستمر مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد تا نقاط حرکت، مرزهای رقابت و  تولید علم

در ایران، نوعی برنامه ریزی فعال و اقدامات  تولید علمکشورهای رقیب معلوم شوند. سپس ضرورت دارد براساس وضعیت جاری 

به عنوان سازمان تولید کننده دانش، بار اصلی وظیفه تحقق و دستیابی  دانشگاه . آینده نگر در راستای جایگاه علمی ایران انجام شود

به این اهداف مهم را بر عهده دارد. علم و تولید آن سنگ بنای اصلی تمدن امروزی است و به شکلی گسترده در ارتباط با سایر 

تولید، بسط و گسترش علم تأثیر عمیقی در تمام حوزه های اقتصادی،  واقعیت های جامعه روند حیاتی خود را ادامه می دهد.

به عنوان موتور محرکه توسعه همه جانبه و پایدار کشورها  توسعه علمیو  تولید علماجتماعی و فرهنگی کشور دارد. به تعبیر دیگر 

سعه یافته و یا در حال توسعه برای حفظ یا ایجاد بنیان های توسعه یافتگی نقش عمده ای را ایفا می کند. امروزه تمامی کشورهای تو

و ارتقاء قدرت رقابت خود با دیگر کشورها، علم و فناوری را به عنوان محور اصلی فعالیت های خود مورد توجه قرار می دهند و 
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حقیقات علمی به منزله ساز و کار مؤثر و تعیین بنابراین نقش ت .بودجه های کالنی را به فعالیت های تحقیقاتی اختصاص می دهند

، سبب توسعه دانش تولید می کند و کاربرد دانش در عمل پژوهشکننده در توسعه ملی را نمی توان کم اهمیت تلقی کرد، چرا که 

ها می باشد که با توجه به امکانات، توانایی ها و تجارب علمی  دانشگاهمی شود. مسئولیت توسعه تحقیقات و تولید دانش بر عهده 

تظار می رود که آن ها این رسالت را به بهترین نحو به انجام برسانند و نقش های متعدد خود را در پاسخگویی به مسئولیت های ان

 .ماهوی و اجتماعی خویش ایفا کنند

 ها در سطوح خرد و کالن جامعهراهکارهای افزایش اثربخشی پژوهش

 امعهایجاد ساختارهای تحقیقاتی پویا و متناسب با شرایط ج-

 اصالح قوانین و آیین نامه های اداری و مالی مرتبط با پژوهش و فناوری-

 تحقق ایده آسایش سرزمین و آسایش آموزش عالی-

 توسعه آموزش عالی ، پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان-

ن ور در نمایشگاه های داخلی و بیکمک به صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان )معافیت گمرکی و مالیاتی و تسهیل حض-

 المللی و...(

 هدایت مقاالت و پایان نامه های تحصیالت تکمیلی به سمت نیازهای بومی هر منطقه-

 افزایش سهم بودجه تحقیقات از تولید ناخالص داخلی-

 توسعه مراکز علمی پژوهشی مستقل از دولت-

 کشوراستفاده از توان دانشمندان و محققان ایرنی خارج از -

 تقویت ارتباطات پژوهشی و انتشار نتایج پژوهش ها-

 کنترل و نظارت بر نحوه استفاده از اعتبارات پژوهشی-

 جلوگیری از ورود بی رویه صنایع وارداتی و مونتاژکاری-

 تجهیز و نوسازی آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها-

روز افزون اهمیت علم و تحقیق داشته، به ویژه در نیمه دوم این قرن کشورهای تحوالت زندگی بشر در قرن بیستم نشان از گسترش 

دهی برای توسعه، عمده توجه خود را مصروف تقویت آوری و شتابصنعتی و در حال توسعه با آگاهی از نقش پژوهش در خلق فن

درهر  ش و شتاب توسعه فراگیر و پایدارتوان گفت بین پیشرفت بخش پژوهو ارتقای بخش پژوهش کرده اند؛ از این روست که می

 .کشور ارتباط مستقیم وجود دارد

توان آن را بدون تردید نیروی محرک توسعه در جانبه پایدار چنان برجسته و انکارناپذیر است که می نقش پژوهش در توسعه همه

 .ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه دانستهمه حوزه

 دانشگاه در و آموزش هش عوامل توسعه پژودیگر 

 کیفیت
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توان انجام دادن کارها به روش و به معنای چگونگی است. و به لحاظ اصطالحی می«   quality»کیفیت معادل کلمه التین    

یان های متقاضدرست و مستمر در سازمان تعریف کرد. انجام دادن کار درست و به طور پیوسته، در صورت تأمین نیازها و خواسته

ها و مؤسسات ویژه خدماتی که از طریق دانشگاه(. اما باید گفت که خدمات آموزشی، به۱۳۹۱کنندگان ممکن است)تنعمی، مصرفو 

شوند، نقشی مهم در بهبود توسعه جوامع دارند. بنابراین توجه به ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی آموزش عالی ارائه می

نظرها دربارۀ (. با وجود همه اختالف۱۳۸7رسد)نورالنساء، سقایی، شادالویی و صمیمی، به نظر میای ضروری به طور مستمر، مسئله

مالکی است که کیفیت بر اساس آن « هدف»است؛ زیرا « گراییهدف»ها وجود دارد که آن مفهوم کیفیت نقطه اشتراک مهمی بین آن

دف، مفهومی نخواهد داشت. با در نظر گرفتن هدف در مسأله کیفیت شود و گفتگو دربارۀ کیفیت بدون در نظر گرفتن هسنجیده می

سازند، به مفهوم کلی از کیفیت آموزش های آموزشی اهداف خود را از طریق آموزش فراگیران عملی میکه نظامو با علم به این

 رسیم.می

ورد آمیز در فراگیران. در این تعریف تغییرات مصورت مطلوب و موفقیتکیفیت آموزش عبارتست از انجام تغییرات مورد نظر به   

یزان از ری انتظارات و اهداف متعدد و گوناگونی باشد که صاحبنظران از نظام آموزشی دارند. اهداف برنامهتواند در برگیرندهنظر می

ایی و رفع موانع و مشکالت های آموزشی در راه عملی ساختن اهداف، شناسکردن مسالۀ کیفیت آگاهی از میزان موفقیت نظاممطرح

ا هایی است که منجر به تحقق هر چه بیشتر و بهتر اهداف آنها وجود دارد و سرانجام یافتن راهاحتمالی که بر سر راه آن

( که ۱۳۸۶های رفتاری گوناگونی است)نیکنامی، های آموزش وپرورش مستلزم وجود نظام. تحقق هدف۱0(200۱گردد)سیلوسترو، 

توانند در برگیرنده عناصر و عوامل مؤثر برکیفیت آموزش و تدریس استادان باشند و این امر، محققان ی رفتاری میهااین نظام

های آموزشی گوناگون برانگیخته است که دانشگاه فرهنگیان در این خصوص گامی بسیاری را بر ارزیابی کیفیت تدریس در نظام

 نیازمند توجه به ارزیابی کیفیت آموزش و تدریس در دانشگاه بوده است.معلم  -فراتر نهاده؛ و با هدف تربیت دانشجو

عوامل سخت افزاری، عوامل نرم افزاری و نیروی انسانی می توان  شاملدر توسعه پژوهش دخالت دارند  که عوامل متعددیدیگر 

 .تقسیم نمود

های مختلف ست که امکان انجام پژوهش در حوزههای بنیادی امنظورازعوامل سخت افزاری همه امکانات فیزیکی و زیرساخت   

ات های پیشرفته و امکانها و آزمایشگاهمثال وجود ابزارهای پژوهشی از قبیل دستگاه آورد؛فراهم می رپژوهشگدانشجویان را برای 

 .شوندای از جمله این منابع سخت افزاری محسوب میای و رایانهشبکه

ها و منابع علمی دیگر به صورت جریان اطالعات و دانش میان پژوهشگران است که از طریق مجلهمنظور از امکانات نرم افزاری    

 .پذیردچاپی یا الکترونیکی صورت می

توانند امکانات سخت افزاری در نهایت، بخش سوم این مجموعه نیروی انسانی و پژوهشگرانی است که با دانش و تالش خود می   

 .های پژوهشی گوناگون را تدوین و اجراکنندگرفته و طرحو نرم افزاری را به خدمت 

مدار در آموزش آن کشور است که از سطح عالوه براین، توسعه آتی پژوهش در هر کشور مبتنی بر گسترش رویکرد پژوهش   

 .یابدآموزش ابتدایی آغاز شده و تا پایان تحصیالت دانشگاهی استمرار می
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برای برآورد نیازهای آموزشی پیشنهاد کرده اند ۱2(«۱۹۶۶هانا،)»مدلی را بر پایه طرح اولیه  ۱۱(«۱۹۶۹کافمن،کوریگان و جانسون،)»

که این مدل یا طرح دارای سه بعد هم ارز در تدوین و طراحی یک برنامه آموزشی است. این سه بعد عبارتند از: بعد مربی)مجری 

تنها از  ورتی کهفراگرد آموزشی(،بعد فراگیر، و بعد جامعه. ساختار اساسی این طرح بدین نحو است که نقطه ورودی منطقی در ص

خواهد بود. با این حال هر بعدی از این مثلث را می توان مبنا قرار داد. دراین طرح الزم  است « بعد جامعه» یک نقطه باشد، از 

اختالف ها را برای هر متغیر گردآوری و ثبت کرد. این مدل برآورد نیازها، روی ماهیت تعاملی منابع متعدد نیازها، در یک نظام 

 ی مسئول تأکید می ورزد. آموزش

 همچنان که اشاره شد، بر پایه تغییر برنامه ها، می توان جای ابعاد این طرح را تغییر داد.

 ماهیت معرفتی که آموخته می شود:

ر یورودی تغییر آموزشی به صورت قراردادی مشخص شده و بنابراین، بعد برآورد نیازها ازجامعه به مربی یا فراگ»در این نمودار    

یا محتوای آموزش تنها پس از آن که ابعاد جامعه، فراگیر، ومربی تعیین « ماهیت معرفت»تغییر می یابد. با توجه به ساختار فوق،

شدند، معلوم و مشخص می گردد. با کاربرد چنین مدلی در برآورد نیازها، طراح آموزشی قادر به تعیین و تصریح اختالف ها در هر 

 ، آنگاه در رفع هر یک از اختالف ها در زمینه هر سه  متغیر خواهد کوشید.یک ازاین سه بعد بوده

 

  

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                  

                                                                                        
 ماهیت جامعه مورد نظر                                                                                      

به همین دلیل اولیت بندی نیازها ضرورت می یابد. اولیت بندی نیازها به معنی ترجیح مطلق یک نیاز بر نیاز دیگر نیست بلکه    

مهمترین  ت.تشخیص مهمترین نیازها، تعیین نقاط اشتراک نیازها و سنجش نسبت به توجه به هر نیاز در هدفگذاری برنامه ها اس

نیاز به معنی نیازی ست که رفع نشدن آن می تواند مشکالت بیشتری برای فرد نیازمند به وجود آورد. در تحصیل فرد در دانشگاه، 

فضای موجود در دانشگاه، ارتباط با اساتید، دانشجویان،منابع درسی و رویدادهای فرهنگی اجتماعی به وقوع پیوسته در آن، در شکل 

فرهنگی نقش تعیین کننده ای را ایفا می نماید. همچنین باید  اشاره کرد که یکی از مهمترین وظایف و -ی اجتماعیگیری نیازها

مسئولیت های دانشگاه ها به منظور پرورش انسان ها، تعیین  تشخیص نیازهای دانشجویان است تا از رهگذر تامین آنها و پاسخ 

صحیح و موفق آنها که در واقع نسل های آینده کشور هستند پرداخته شود. به همین  دادن به نیازهای دانشجویان بتوان به تربیت

 دلیل اولویت بندی نیازها ضرورت می یابد.

شناسایی نیازهای فرهنگی و  انتظاراتی که دانشجویان جهت گذران  اوقات فراغت دارند جزء ضرورت های هرگونه برنامه ریزی    

می رود. برنامه ریزان با شناخت ابزارها،  کاالها و خدمات فرهنگی مورد عالقه دانشجویان می  در حوزه ی آموزش عالی به شمار

توانند زمینه ی مناسب را جهت تکمیل اوقات فراغت دانشجویان فراهم سازند. نیازهای آموزشی ازجمله مهمترین نیازها درمقاطع 
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ظ کاربردی بودن معلومات فارغ التحصیالن و ورود آنان به بازار مختلف تحصیلی به شمار می آیند. در حوزه آموزش عالی به لحا

از جمله ویژگی های یک  ۱۳(۱۹۸۸کار و جامعه، اهمیت بررسی و شناسایی نیازهای آموزشی بیشتر جلوه گر می باشد. مک کلنی)

و شناسایی نیازهای پژوهشی آموزش عالی موفق را در توجه به  نیازهای آموزشی جامعه و فلسفه دانشجو محوری می داند. بررسی 

نیز به لحاظ پیشرفت علم در حوزه های گوناگون در دنیای کنونی از  جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. امروزه پژوهش جز 

الینفک تحصیالت به شمار می رود. اهمیت آموزش های مربوطه آموختنی نیستند  نیاز به برنامه ریزی تکمیلی برای پر کردن خال 

(. از طرف دیگر اگر چه منابع مالی یگانه ۱۳7۹مهارت های قابل انتقال را نشان می دهد)شجاع نوری،الصباح،نوریان،ابراهیم،آموزش 

شاخص کیفیت دانشگاهی محسوب نمی شود اما حفظ کیفیت برنامه های دانشگاهی با توجه به افزایش تعداد دانشجویان و نیازها 

یفیت، به منابع مالی کافی و همچنین فضای فیزیکی مناسب دانشگاهی نیازمند است و انتظارات متنوع و متکثر ارتقای ک

. در تشریح تحلیل اختالف )برآورد نیازها(، و در تالش برای کسب موفقیت آموزشی، حتی االمکان باید نظرات و ۱4(200۶)استفن،

ا منظور نمائیم. این گروه ها به صورت محدود در نظام آموزشی ر)سیستم های تابع و مربوط(نیازهای گروه های دست اندرکار

 (.۱۳74مربیان یا مجریان فراگرد آموزشی )حمیدی، -۳اولیاء و صاحبنظران مسائل روانشناختی و اجتماعی  -2فراگیران -۱عبارتند از: 

 نتیجه گیری

، ارتباط بین اعضای هیئت علمی و دانشجویان، فضای دانش، آموزش و پژوهش در بررسی پژوهش و آموزش در دانشگاه کارکرد   

با پژوهش و آموزش در  های متفاوتی درباره ارتباط آموزش و پژوهش البته دیدگاه  .در نظر گرفتتجربه ومشارکت دانشجویان را 

است  آموزش و پژوهش منفیشوند. پژوهشگرانی که معتقدند رابطه میان  بندی می وجود دارد که در سه دسته کلی تقسیم دانشگاه

دهند که با یکدیگر ارتباطی ندارند.  و این دو مقوله در تضاد با هم قرار دارند. بعضی این دو مقوله را جدا از هم دانسته و نشان می

پاپنیسی ؛ چوتدن، وربارق و الن 20۱۵؛ هاجدارپاسیک، بریو و ، 20۱۳بیانچینی، لیسونی و پزونی ، )از پژوهشگران نیز همچون  برخی

کند که پژوهش باید به آموزش کمک کند.  به ارتباط متقابل آموزش و پژوهش قائل هستند. یک منطق قوی ادعا می ۱۵( 20۱۶، 

پژوهش مبنای محتوایی آموزش را شکل می دهد. استادانی که پژوهشگران فعالی باشند، به احتمال زیاد شخص برجسته رشته خود 

 یدر دانشگاه ها ژهیآنها ، به و التیتحص تیفیو ک جویاندانش ضمناً  .شان آگاهی دارند للی در حوزهالم های بین بوده و از دیدگاه

 د.نشو قیتشو ی نیز نقش مهمی در توسعه دانشگاه دارند که بایدقاتیتحق

به همین ترتیب، آموزش نیز باید به  .کند های جدید تقویت می شناسی پژوهش، آموزش را از طریق معرفی مباحث و روش   

 .پژوهش کمک کند

ان و استاد)س درس به عنوان اولین نقطه اتصال بازیگران التوان به ک بنابراین، سطح آغازین پیوند آموزش و پژوهش را می   

س ، شیوه تدری(محور در مقابل متن)محور  با محیط دانشگاه تلقی کرد. در این سطح عواملی مانند طرح درس مسئله (دانشجویان

ت الف انتظار حتی در سطح تحصیالاستاد، اهمیت مشارکت دانشجویان و تأکید بر پژوهش مورد نظر است. چنان که، گاه برخ

ود. ش های بعضاً غیر کاربردی و غیر مولد دیده می های نهایی، طرح درس تکمیلی، توجه استادان به متون درسی، تأکید بر آزمون

 ت ساختارهای نظام آموزشی مورد توجه است. در این سطح باید به ساختارها و بازآرایی دوباره آنها توجه ویژهدر سطح دوم، اهمی

 های مطالعاتی سازی اعطای فرصت های آموزشی برای اعضای هیئت علمی، فراهم ای شود. مواردی از قبیل طراحی و برگزاری دوره

                                                           
13 - Mc clenney 
14 - Stephen 
15 - Bianchini, Lisoni & Pezoni,2013, Hajdar Pasik, Brio vo,2015;Chutden,Verbarq & Ellen Papenisi,2016 



راهم ای ف های مؤثر تعاملی برای اعضای هیئت علمی را افزایش داده و زمینه المللی، ظرفیت و شرکت در سمینارهای ملی و بین

 تگیعات و شایسالهای تعامل علمی و مانند آن، افزایش گردش اط های ارتباطی، کانون شود تا با اشتراک دانش، توسعه شبکه می

ها باید توجه  شود اما دانشگاه ایی برگزار میه پذیر شود. البته اکنون نیز چنین دوره های آموزش و پژوهش در میان آنها امکان

ود های موج ها چه تأثیری در راهبرد تدریس استادان خواهد داشت. سطح سوم به زیرساخت داشته باشند که برگزاری این آزمون

ش ند آموزن اصلی پیوالن عامالگذار در سطح ک دستی و سیاستالشود. در این سطح، نهادهای با در نظام آموزش عالی مربوط می

 گذاری فراهم آورند. این مهم می شوند. با این هدف که بسترهای بنیادین و ضروری را در سطح قانون و پژوهش محسوب می

سازی فرهنگ حمایتی علم محقق  گرا و نهادینه تواند با حذف ساختارهای بورکراسی موجود و جایگزینی ساختارهای منعطف تیم

م به ذکر زالهای معتبر مربوط است.  المللی با دانشگاه های بین ها مانند همکاری محیطی دانشگاهت الشود. سطح چهارم نیز به تعام

شوند و موفقیت در  در سطوح راهبردی تعریف می الًت محیطی معموالها، فرایندها و تعام است که عواملی چون ایجاد زیرساخت

 رنامهاست. تدوین ب (های کاربردی مانند تدوین سرفصل)لیاتی ایجاد رابطه متقابل آموزش و پژوهش نیازمند توجه به سطوح عم

واند نقش ت محور می های پژوهش مسئله ای و همچنین توجه به روش رشته های درسی مبتنی بر یادگیری تجربی، مشارکتی، چند

رای دهنده توجه به راهبردهایی ب طور کلی، نتایج مطالعات انجام گرفته نشان به. مهمی در تقویت پیوند آموزش و پژوهش ایفا کند

 ۱۶(200۱،هیلی(عالی مه آموزشنا مبتنی بر پژوهش  (یادگیری)دادهای آموزش و پژوهش به دانش و طراحی آموزش  تبدیل برون

(، 20۱۳)بیانچینی و همکاران )، 20۱۳و  20۱0بریو( 20۱2(،)200۵اوزی)،  بود. این یافته مبتنی بر نتایج مطالعات التون

 مؤید آن است که اتخاذ رویکرد پژوهش، ۱7(20۱۱)و باکلی  ( 20۱۶)چوتدن و همکاران (، ) 20۱۵سیک و همکاران هاجدارپا)

 .افزایی میان آموزش و پژوهش شود ای را تقویت کند و موجب هم تواند رویکرد انتقادی و بین رشته محور به برنامه درسی می

 ویتعات، هالهای مؤثر تعاملی در میان اعضای هیئت علمی، گردش اط ا، ظرفیتهای دنی المللی با دانشگاه همکاری بینهمچنین    

های دانشگاهی، مشارکت دادن دانشجویان در فرایندهای  ها و استراتژی ای به اعضای هیئت علمی، توسعه زیرساخت بخشی حرفه

تولیدعلم،  عمحور، حذف موان پژوهشهای اجتماعی، سمینارهای  های تعامل علمی، تسهیم دانش، توسعه شبکه پژوهشی، کانون

ویت بعدی مؤسسات آموزش عالی قرار ولدر امی توانند محور  محور و پژوهش رضایتمندی و ایجاد انگیزه، برنامه درسی مسئله

 گیرند.

 منابع

رهنگی و  اجتماعی . مقایسه آسیب پذیری ف”(۱۳۸7احمدی،خدابخش، حبیبی،مهدی ،سروی،فاطمه،بیگدلی،زهرانبی پور اشرفی،سید  مهدی.)-

 .22۱ -2۳0:صفحات ۳،شماره 2. مجله علوم رفتاری،دوره “دختران و پسران 

(.نظریه های جهانی شدن آموزش و پرورش از دیدگاه چنگ واستلزامات آنها برای برنامه درسی و ۱۳۸۸آقازاده، محرم،عصاره،علیرضا.)-

مه درسی وآموزش،فصل نامه ی مطالعات برنامه درسی،انجمن  مطالعات برنامه آموزش،فصل نامه ی مطالعات برنامه درسی،انجمن مطالعات برنا

 .۱۳۸۸، زمستان ۱۵درسی  ایران،سال چهارم، شماره ی 

 ،ترجمه:ساروخانی،باقر؛تهران،انتشارات  کیهان.«فرهنگ علوم اجتماعی(.»۱۳۶۶بیرو،آلن.)-

 اصغر عسکری خانقاه،چاپ اول،تهران:انتشارات ویس. (.فرهنگ مردم شناسی،ترجمه ی علی۱۳۶۸پائوف،میشل و میشل پرون.)-
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Bakli,2011 



تهران، سازمان مطالعه و تدوین  .ها و مؤسسات آموزش عالی: شناخت و اجرای کیفیت فراگیرمدیریت دانشگاه (.۱۳۹۱.)تنعمی، محمدمهدی-

 .ها )سمت(کتب علوم انسانی دانشگاه

 .۳۵تهاجم فرهنگی و نحوه ی مقابله با آن. نشریه حوزه و دانشگاه،شماره (.درآمدی بر شناخت ابعاد ۱۳۸۳جاودانی شاهدین،حمید.)-

های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشجویان برای موفقیت در زندگی دانشگاهی.  شایستگی.(۱۳۹7.)جاهد، حسینعلی و خسروی، الناز-

 . ۵۸ -4۹(.۱)۱۱،راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

خص  های ارزیابی  عملکرد آموزش متوسطه به روش دلفی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده روان شناسی (.ارائه شا۱۳74حمیدی،فریده.)-

 وعلوم تربیتی،دانشگاه الزهرا)س(.

-(.بررسی مقایسه ای نیازهای جسمانی،عاطفی،اجتماعی ومذهبی نوجوانان مناطق محروم براساس جنسیت،فصلنامه علمی۱۳۸4حمیدی،فریده.)-

 .۱۵۹ -۱7۹،تابستان،صص2،شماره2مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران،دورهپژوهشی مرکز 

 (.نقش دانشگاه آزاد اسالمی در توسعه ی سیاسی،تهران،دانشگاه آزاد اسالمی،معاونت پژوهشی،دفتر گسترش علم.۱۳۸۸خرازی آذر،زهرا.)-

 سین؛تهران،انتشارات تبیان.،ترجمه:نیک  گهر،عبدالح«جامعه شناسی تالکوت پارسونز(.»۱۳7۶روشه،گی.)-

 ،ترجمه یحیی سید م حمدی؛تهران،انتشارات ویرایش،چاپ: هشتم.«انگیزش و هیجان(.»۱۳۸۵ریو،مارشال.)-

های اعضای هیئت علمی فنی و مهندسی جهت تحقق  ارزیابی شایستگی. (۱۳۹۶.)سلیمی، قاسم؛ شفیعی، مریم؛ کشاورز، فهیمه و حیدری، الهام-

 . ۶۶ -4۳(،2)7برنامه درسی، های :جایگاه شایستگی تدریس از منظر دانشجویان دکتری. پژوهش ۱404افق  رسالت دانشگاهی در

های تدریس و  ها و پویایی واکاوی تجارب اعضای هیئت علمی در ارتباط با شایستگی(.۱۳۹۶.)سلیمی، قاسم؛ محمدی، مهدی و نثار، زینب-

 .۱۳۵-۱0۹(2) ۵پژوهی،  پژوهشی کیفی. تدریسشدن آموزش عالی:  المللی پژوهش در فرایند بین

(. بررسی میزان موفقیت طرح مشارکت دانشجویان در اداره امور فعالیت ه ای فوق برنامه در ایجاد ۱۳7۹شجاع نوری،الصباح،نوریان،ابراهیم.)-

 پاره ای مهارتهای مورد نیاز مشاغل و اعتماد به نفس در دانشجویان  مجری،دانشگاه الزهرا)س(.

(.بررسی میزان موفقیت طرح مشارکت دانشجویان در اداره امور فعالیت های فوق برنامه درایجاد ۱۳7۹شجاع نوری،الصباح،نوریان،ابراهیم.)-

 پاره ای مهارت  های مورد نیاز  مشاغل و  اعتماد به نفس در دانشجویان مجری،دانشگاه الزهرا)ص(.

 تربیت،چاپ نهم انتشارات سپهر،تهران.(.جامعه و تعلیم و ۱۳70شریعتمداری،علی.)-

 ،تهران،انتشارات امیرکبیر.«فرهنگ علوم رفتاری(.»۱۳۶4شعاری نژاد،علی اکبر.)-

 .24۵و  244، 24۳،ماهنامه جهاد،ش«ترویجی زنان روستایی-تحلیلی بر فرآیند تعیین نیازهای آموزشی(.»۱۳۸0شعبانی فمی،حسین.)-

،مطالعه موردی:گرایش «های درسی رشته علوم تربیتی در آموزش عالی ایران و راهکارهای بهبود آنبررسی برنامه (.»۱۳۸۳عارفی،محبوبه.)

 مدیریت آموزشی،تهران:دانشکده  علوم انسانی،دانشگاه تربیت مدرس.

ی دانشگاه ابخانه ها(.بررسی نیازهای دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز به منابع اطالعاتی و نقش کت۱۳۸0عباداهلل عموقین،جعفر.)-

 در تامین آن نیازها؛پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

 (.نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی و درسی،تهران انتشارات اداره کل تربیت م علم و آموزش نیروی انسانی.۱۳7۵فتحی و اجارگاه،کوروش.)-

های برتر جهان: مطالعه  پیوند بین آموزش و پژوهش در دانشگاه.(۱۳۹۳.)، شهرامقورچیان، نادرقلی؛ جعفری، پریوش؛ قانعی، مصطفی و شایان-

  .720-7۱۱(۸)۱4مروری با ارائه الگوی مفهمومی. آموزش در علوم پزشکی، 

(.اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی ایران. دبیرخانه شورای عالی انقالب ۱۳۸7مسجدجامعی،احمد.)-

 .  http://www.mohandedifarhangi.comفرهنگی

اسالمی)با نگاهی به ربط این ویژگی ها با توسعه(،طرح پژوهشی،شورای عالی انقالب  -(.تعیین ویژگی های فرهنگ ملی۱۳۸۵موحدی،مسعود.)-

 فرهنگی.

 (.آسیب شناسی فرهنگی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی،معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی.۱۳7۸مهدوی،محمدصادق.)-



های بهبود در گیری رضایت مشتری برای شناسایی فرصتاندازه(.۱۳۸7.)ء، رسول. سقایی، عباس. شادالویی، فائزه و صمیمی، یاسرنورالنسا-

 .۹۸-4۹، (۳)۱4، ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامه .خدمات پژوهشی آموزش عالی

تولید علم از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید  عبررسی موان(. ۱۳۹4.)نوروزی، عباسعلی؛ ابوالقاسمی، محمود و قهرمانی، محمد-

 .۱0۸ -77(،22)۶،بهشتی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

، شماره فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش .(.نظارت و راهنمایی تعلیمات و جایگاه آن در آموزش و پرورش۱۳۸۶).نیکنامی، مصطفی-

۵. 
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