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  چكيده
علوم  يها دانشگاهمسأله در  نيا. است"پيوند بين آموزش و پژوهش يچگونگ"، آموزش عالي تيريمد مسائل در نتري ياز اساس يكي: مقدمه
با چالش ، تحت پوشش وزارت علوم يها دانشگاهبا  سهيدر مقا ها دانشگاه نيخاص ا فيبودن ساختار و وظا تر دهيچيبه لحاظ پ رانيا يپزشك
 گذار بر نحوه تعامل و پيوند بين اين دو كاركرد اساسيتأثيري اصلي و ها همؤلفحاضر از طريق بررسي و شناسايي  لعهمطا. مواجه است يتر بيش

  .ي علوم پزشكي نموده استها دانشگاهاقدام به طراحي الگويي متناسب براي ارائه به ، در جهان ها دانشگاه
 5 تا 1از هر كشور ( شانگهاي بندي كشور برتر دنيا بر اساس رتبه 10ي اصلي ها دانشگاهمستندات موجود در تارنماهاي  با استفاده از مرور: ها روش
گذار بر پيوند بين آموزش و  تأثيري ها همؤلفهمچنين بررسي ادبيات پژوهش و  )حوزه علوم پزشكي(عالي تايمز انگلستان ه آموزش مؤسس ،)دانشگاه

 يطيمح، يآمده بر اساس سه عامل ساختار به دست يها همؤلف يسه شاخگ يبا استفاده از مدل مفهوم نيهمچن. و تحليل گرديد آوري جمعپژوهش 
  .شد بندي طبقه يو رفتار
ه گرديد كه مؤلفزير  42ه اصلي و مؤلف 17منجر به شناسايي ، ادبيات پژوهشي مرتبط دانشگاه برتر جهان و مرور 32نتايج حاصل از بررسي : نتايج

و زير  ها همؤلفبر اساس مدل مذكور . موارد مذكور بر اساس همگني آنها با هم در چارچوب مدل مفهومي سه شاخگي طراحي و ارائه گرديد
  .است دهيرفتاري و محيطي قابل جاگذاري بوده و ارتباط تعاملي بين آنها مشخص گرد، ي استخراج شده در قالب سه عامل ساختاريها همؤلف

به منظور هم راستا » ي سازمانيها راهبرد«اصلي تدوين توانند به عنوان اجزاي  هاي ارائه شده در مدل مفهومي مي مجموعه مؤلفه: گيري نتيجه
  .مورد استفاده قرار گيرد، ات آموزش عاليمؤسسو  ها دانشگاهافزايي در  از مزاياي اين هم گيري و پژوهش و بهرهكردن آموزش 

  
  ي علوم پزشكي ايرانها دانشگاه ،مدل مفهومي سه شاخگي، مطالعه مروري پيوند بين آموزش و پژوهش،: هاي كليدي واژه
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مقدمه  

و مؤسسات  ها ، دانشگاهدر اين جامعه جهاني در حال تغيير
ي خود را در مواجهه با ها مداوم موقعيت طور  بهآموزش عالي 

داشتن يك هويت . دهند مي قرار ينيتقاضاهاي جامعه مورد بازب
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مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي،  ، تهران،تهران دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات
  shayan@edc.mui.ac.ir .ايران دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان،
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 گيري پايه و اساس محكمي براي تصميم، ممتاز و روشن
، درخصوص چگونگي واكنش به اين تغييرات خواسته شده

مشخص نيازمند يك  طور  بهلذا آموزش عالي . شود مي محسوب
يكي از . است بررسي دقيق و موشكافانه در ابعاد مختلف خود
كاركردها و ، ابعاد مهمي كه بايستي مورد توجه قرار گيرد

يي است كه دانشگاه بر عهده دارد كه اين كاركردها در ها شنق
. )1(است پژوهش و خدمات، يك بيان مختصر مشتمل بر آموزش

متقابل بين آموزش و پژوهش است كه به در اين بين وابستگي 
عنوان هويت و ويژگي خاص هر دانشگاه در مقايسه با ساير 

  .)2(گردد مي مؤسسات آموزش عالي مطرح
در  "ارتباط بين آموزش و پژوهش"ي كنوني در رابطه با ها بحث
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تغييرات ايجاد شده در بستر و زمينه  تأثيرتحت ، آموزش عالي
حركت به طرف ، راتييتغ نياز جمله ا. آموزش عالي قرار دارد

، )Mass Higher Education( گرا و انبوه آموزش عالي توده
درمورد مقدار زمان اختصاص يافته به آموزش و  يبازنگر

تغيير در بستر ، تغيير در ماهيت پژوهش و آموزش، پژوهش
و نظرات  ها سياسي حاكم بر جامعه و در نهايت تغيير در برداشت

 ها ، دانشگاهاين تغييرات. )4و3(برشمرد توان مي از ماهيت دانش را
ي مجدد و باز تعريف از خود و به طور ده سازمانرا مجبور به 

  .)5(خاص تجديد نظر در رابطه بين آموزش و پژوهش نموده است
بين آموزش و پژوهش به داليلي توجه پژوهشگران و  تعامل

ي اخير به خود جلب كرده ها در دهه ان را به ويژهگذار سياست
پيوند بين آموزش و "در عين حال اين ارتباط كه به عنوان . است

به ، شود مي ناميده) Teaching Research Nexus("پژوهش
، درستي درك نشده و يا بر اساس شواهد غير متقن يا متضاد

با . )6(هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي استوار شده است
بدنبال  ها دانشگاهل بصورت بالقوه يك نيروي قوي در اين حا
در دنياي دائما در حال  "پيوند بين آموزش و پژوهش"تقويت 

محققان در تالش هستند كه كيفيت آموزش . است پيش رو رييتغ
اط با مشتريان طور اختصاصي در ارتب بهو پژوهش دانشگاه را 
رسان سودمندي براي  بخشند و خدمت مهم و جديد ارتقا

  .)7(باشند علمي هيأتدانشجويان و اعضاي 
ي مدرن ها دانشگاهاين حال رابطه بين آموزش و پژوهش در  با

در  شود تا آنجا كه مي المللي محسوب به عنوان يك نگراني بين
 ي اخير يك بار ديگرها بر اساس بحث "آمده استون تم برخي
توان اين نتيجه را گرفت كه در آموزش عالي مدرن هيچ  مي

وجود  وهشاز ارتباط بين آموزش و پژ تر اساسياي  مسأله
آموزش و پژوهش به عنوان دو  اين كهبه رغم . )8("ندارد

كاركرد اصلي آموزش عالي در همه جا مطرح است و از طرفي 
پژوهش براي آموزش ، تقريباً اين مفروضه جهاني است كه

سودمند است و همچنين توافق عمومي بر مهم بودن 
نسبتاً  آور باشد كه تعداد شايد تعجب، وجود دارد "پژوهي دانش"

ي ها سياست، و مؤسسات آموزش عالي ها دانشگاهكمي از 
براي پايش اين دو كاركرد و نيز به حداكثر رساندن و اي  ويژه

 اتخاذ خوددر برنامه كاري ، يي سودمند اين دوافزا همتوسعه 
  .)9(اند كرده

 طرهيتحت س يسنت يها دانشگاهشرايط حاضر  در
اصول "به نام  ياز اصولاي  و متكّي به مجموعه، ساالري ديوان

و مراتب  ها مانند اصول مربوط به صالحيت "دانشگاهي
استفاده از ، يگانه مرجع براي معارف جديد بودن، دانشگاهي

متخصص بودن و عدم  مرجع اصلي براي تربيت، بودجه عمومي
 نيا ؛شوند مي اداره) 10(انعطاف نسبت به تقاضاهاي بازار تقابلي

بر تقاضاهاي ، فرآيند علمي و عرضه دانش امر سبب شده تا
  .ابدياجتماعي اولويت 

عمدتاً  ها دانشگاه، افتهيدر حال توسعه و توسعه ن يكشورها در
محافظه كارانه ي ها بسته و غيرقابل انعطاف بوده و سنت، دولتي

بديهي است در چنين شرايطي بروز . آكادميك بر آن حاكم است
امري محال ، سوء كاركرد در بين كاركردهاي اصلي دانشگاه

گرا  ماهيت درون ازنيست كه اين سوء كاركرد نشأت گرفته 
از طرفي ورود . است ها دانشگاه نيبودن آموزش و پژوهش در ا

ي گوناگوني را فراروي ها شمشكالت و چال، سومبه هزاره 
آموزش عالي قرار داده و نقش محوري اين نهاد ارزشمند را كه 

جهت ، تحسين و حمايتي واال، ي گذشته از اعتبارها در طول دهه
به  ،دچار ترديد كرده است، برخوردار بود دانشتوليد و انتشار 

، كه آرام آرام نارضايتي مقامات دولتي و حاميان مالياي  گونه
مديران و ، علمي هيأتاعضاي ، يشانها نشجويان و خانوادهدا

ي تجاري و صنعتي از ها مقامات و شركت، كارفرمايان، كارمندان
  .)11(است هدانشگاه و مراكز آموزش عالي رو به افزايش گذاشت

توجه به ضروريات ارائه شده فوق و به ويژه خالء تحقيقاتي  با
موجود در كشور و فقدان سابقه انجام پژوهشي در بررسي 

باالخص در ، ساختار متعامل كاركردهاي آموزشي و پژوهشي
هاي  ي علوم پزشكي و قطعيت وجود آسيبها دانشگاهحوزه 

 ها اهدانشگكاركردي كه منجر به عدم تكافوي كاركردهاي فعلي 
هاي مختلفي در  كه مدل رسد در صورتي به نظر مي، شده است

ي برتر ها دانشگاهخصوص ساختار آموزش و پژوهش از 
نظام  يتواند به ارتقا مي، المللي مورد استفاده قرار گيرد بين

ي علوم پزشكي كشور كمك ها دانشگاهآموزشي و پژوهشي 
هاي مرتبط با ساختار متعامل  هرچند صرف توصيف مدل. نمايد

دهنده مناسب  نشان، ي معتبرها دانشگاهآموزش و پژوهش در 
ها  برداري از اين مدل كپي، بودن اين ساختارها براي كشور نبوده
  . نيز راه حل مشكالت كنوني نخواهد بود
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ها و الگوهاي بومي آنچه بيش از هر چيز  در تدوين نظريه لذا
شناخت دقيق عوامل ، ورت دارد و بايد مورد توجه قرار گيردضر

سياسي و قانوني و ، اقتصادي، محيطي از جمله عوامل فرهنگي
گذاري آنها در تأثيري ملي و چگونگي ها شباالخص فرهنگ و ارز
ديد ناديده گرفتن هر يك تر يب ؛ستها سازمانرفتار افراد و عملكرد 

 كارگيري بهاز عوامل و ابعاد محيطي در بلندمدت و اصرار بر 
در عملكرد   باري هاي صرفاً وارداتي آثار زيان ها و مدل نظريه

  . خواهد داشت ها سازمان
كه با تاكيد ويژه بر در اين مقاله تالش بر ارائه الگويي است  بنابراين
پيوند بين آموزش و پژوهش و نيز بهره گذار بر تأثيرو  مؤثرعوامل 

 The Three Dimensional( گيري از مدل مفهومي سه شاخگي

Model( ي منطقي كه بسياري از مفاهيم ها به عنوان يكي از مدل
)Concept( ،دهارويدا )Events( ،ي سازمانيها پديده و 
)Phenomena( در قالب اين الگوي نظري كه مشتمل بر سه عامل 
قابل ، است )عوامل محيطي و عوامل رفتاري، ساختاريعوامل (

منظور از شاخه ساختار در مدل مذكور . ارائه نمايد را ،توجيه است
عوامل و شرايط فيزيكي و غير انساني سازماني ، همه ي عناصر
پوسته و بدنه و يا هيكل فيزيكي و  ،قالب ،قاعده ،است كه با نظم

 ،)رفتار(از شاخه محتوا  و منظور. سازند مي مادري سازمان را
 ،ي رفتاريها انسان در روابط انساني در سازمان كه با فرم

و الگوهاي خاصي به هم پيوسته و محتواي ) غيررسمي(ارتباطات 
تمام  ،از شاخه زمينه ردهند و منظو مي اصلي سازمان را شكل

كه بر سازماني  هستند ن سازمانيوريشرايط و عوامل محيطي و ب
ي سازمان را ها ي اصلي يا ابر سيستمها محيط بوده و سيستم

علت  ها نفع ذي ،دولت ،مخاطبين يا ارباب رجوع: دهند مثل مي تشكيل
گذاري اين مدل به سه شاخگي آن است كه ارتباط بين عوامل  نام

به نحوي است كه هيچ پديده يا اي  زمينه - رفتاري  - ساختاري 
تواند خارج از تعامل اين سه شاخه صورت  نمي سازمانيرويداد 
  .)12(گيرد

 ياصل يها همؤلفاين پژوهش تالش دارد با تأكيد ويژه بر نهايتاً 
ي علوم ها دانشگاه و پژوهش در آموزش نيب ونديبرپ گذار تأثير

پزشكي كشور اقدام به تدوين الگوي بومي و متناسب با شرايط 
اين پژوهش و پيامدهاي  اين كههمچنين با توجه به . ديمملكت نما

تواند در  مي، گيرد را در بر مي كشورآن از نظر قلمرو مكاني كل 
اي از اهداف  و تحقق پاره 1404انداز ايران  راستاي سند چشم

  . نقشه جامع علمي كشور باشد
  

  ها روش
در اين مطالعه جهت بررسي ساختارهاي آموزش و پژوهش در 

ي برتر دنيا ها ، دانشگاهات آموزش عاليمؤسسو  ها دانشگاه
بر اين اساس در مرحله اول با . مورد بررسي قرار گرفتند

 بندي ي برتر جهان برمبناي رتبهها دانشگاه بندي استفاده از رتبه
و ) 13(2010- 2011در سال ) Shanghai ranking( شانگهاي
 Times( ي تايمزآموزش عال بندي ه رتبهمؤسس بندي نيز رتبه

Higher Education ( 2011- 2010در سال)در حوزه علوم ) 14
دانشگاه  5تا1كشور اول دنيا انتخاب و از هر كشور  10، پزشكي

 يتارنما يبررس نيدر ح. مورد جستجو قرار گرفتند
با رتبه  ييها دانشگاهسودمند  اتيتجرب يگاه منتخب يها دانشگاه

برتر جهان مشاهده ي  ها دانشگاه بندي در رتبه 200تا  100 نيب
. ديپژوهش از آن استفاده گرد تر بيش يكه به منظور غنا ديگرد
 گذار تأثيرمرتبط با عوامل  يها همؤلفي  مطالعه نيدر ح نيهمچن
به نقش و  يطيمربوط به عوامل مح يها همؤلف ژهيو به و ونديبر پ
و  يراهبرد يها ات و سازمانمؤسساز  يتعداد تأثير
مانند شوراي پول و اعتبار آموزش عالي، بنياد ( ارذگ استيس

آموزش و  ونديپ تيدر تقو يديكه نقش كل ميدخور  بر )كارنگي
 يات خارج دانشگاهمؤسس نيا يها كرديپژوهش دارند كه از رو

  .دياستفاده گرد زين
ي ها دانشگاه) Website( از تكميل بانك اطالعاتي تارنماهاي پس

در مرحله دوم براي دستيابي به اطالعات مربوط به ، منتخب
پيوند بين آموزش و پژوهش با استفاده از  گذارتأثيري ها همؤلف

جستجوي ساختارمند و استفاده از كليد واژگان از پيش تعيين 
هاي اصلي در اين  واژه يدكل. مورد جستجو قرار گرفتند، شده

  :از ندبود مرحله عبارت
Teaching Research Nexus ،Linkage Teaching & 

Research, Relation Teaching Research - policy 
manual, Rule & Regulation manual, strategic plans, 
learning and teaching plans, research management 

plans   
صورتي كه اطالعات موجود و يا اطالعات پايه ذكر شده در  در

دانشگاه ، گاه به زبان غيرانگليسي بودپايگاه وب سايت هر دانش
  .فوق از مطالعه خارج شد
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طريق از ها،  دانشگاهعالوه بر بررسي تار نماهاي  همچنين
بر پيوند  گذارتأثيري ها همؤلفپژوهش عوامل و  بررسي ادبيات

  . آموزش و پژوهش تعيين گرديدند
و زير  ها همؤلفدر مرحله سوم پس از تعيين عوامل و نهايتاً 
بر پيوند بين آموزش و پژوهش و بيان  گذارتأثيري ها همؤلف

و با عنايت  ي مجريها دانشگاهي دانشگاه يا ها مصاديق و مثال
 به عنوانمدل سه شاخكي ، در اين پژوهش سازي به بحث مدل

  .مدل پايه مورد استفاده قرار گرفت

  نتايج
دانشگاه برتر جهان مورد بررسي قرار  32در نهايت اطالعات 

 كيبه تفك نتخبم يها مشخصات دانشگاه 1جدول  در. گرفت
حاصل از نتايج . آنها ذكر شده است يبندي جهان كشور و رتبه

ي منتخب جهان و نيز مرور ها دانشگاهي ها بررسي وب سايت
ادبيات و متون پژوهشي مرتبط با موضوع پژوهش منجر به 

پيوند بين آموزش "بر  مؤثرزير مؤلفه  42مؤلفه و  17استخراج 
  .ات آموزش عالي گرديدمؤسسو  ها دانشگاهدر  "و پژوهش

  
  يالملل بين بندي ي منتخب براساس كشور و رتبهها دانشگاهمشخصات : 1 جدول

  2010- 2011رتبه آموزش عالي تايمز   2012- 2011رتبه شانگهاي   نام دانشگاه نام كشور
    MIT  3 آمريكا

Stanford  2  2  
Pennsylvania state university 14  16  

University of Michigan 22  15  
Northwestern university 30    

Cornell university 13  28  
University of Washington 16  13  

Southern Illinois university  25    
University of California  17  8  

Harvard university  1  1  
  University of oxford  10  4 انگلستان

University of Cambridge  5  3  
University of Edinburgh  53  35  
Imperial college London 24  5  

UCL 20  9  
University of Nottingham   85  

University of Sheffield  97   

  University of Alberta  123  47 كانادا
MC master university  89  30  

University of British Columbia  37  29  
University of Toronto  26  14  

MC gill university  64  19  
  University of Sydney 96  25 استراليا

 Monash university  161  31  
 University of Melbourne 60  18  

  Karolinska institutet 44  21 سوئد
  university of Auckland (medicine)    47 نيوزيلند

  University of Tokyo 21  37 ژاپن
    University of Dundee 97 اسكاتلند
  National university of Singapore (NUS) 39  12 سنگاپور
  University of Hongkong   22 هنگ كنگ
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، از چارچوب نظري الگوي سه شاخگي گيري سپس با بهره
در قالب سه ، "پيوند آموزش و پژوهش"در  مؤثري ها مؤلفه

و  "اي محيطي يا زمينه"، "ساختاري يا ايدئولوژيك"دسته عوامل 

 ها مؤلفه بندي طبقه. طراحي گرديد، "رفتاري يا محتوايي"
با هم در مدل سه شاخگي به صورت  ها براساس همگني آن

  .ارائه گرديد 4و3، 2جداول 
  

  يبراساس عامل ساختار يمجر يها دانشگاه/ و دانشگاه  ها زير مؤلفه، يها مجموعه مؤلفه :2جدول 
  ي مجريها دانشگاه/دانشگاه  هازير مؤلفه هامؤلفه

ازسازمان اندمأموريت و چشم
  )دانشگاه(

 ،"پيوند آموزش و پژوهش"محوريت
  در مأموريت دانشگاه

يوسي ال و بيرمنگام ، ساتهمپتون، )ايالت متحده(همشايركالج
روسكيلد ، )استراليا(نيوسالتولز ، )كانادا(اوتاوا ، آلبرتا، )بريتانيا(
  )سوئد(كارولينسكا ، )دانمارك(

باور،باور وارزشبه عنوانپژوهيدانشتوجه به رويكرد  هاشباورها و ارز
باور تدريس ، در پيوند ها درگير كردن دانشجويان و خانواده
 برآمده از پژوهش درتعالي تدريس

تي و اي  ام، )كانادا(آلبرتا ، )استراليا(ملبورن ، دانشگاه وسترن
  )اياالت متحده(همشاير كالج 

هاي يادگيري و تدريس و برنامه برنامه
  درسي

،ارائه درس پژوهش آموزشي،انجام تكاليف در قالب پروژه
ارائه سبك يادگيري و ، تأكيد بر نقش يادگيري مبتني بر كاوش

، توسعه ميان رشته اي، تدريس دانشجو محور و منعطف
ارتباط بين آموزش و بازنگري دروس با هدف برجسته كردن 

 پژوهش در درون برنامه درسي

، )استراليا(سيدني  ،موناش، )كانادا(بريتيش كلمبيا، مك مستر
  )دانمارك(روسكيلد ، )بريتانيا(كينگ كالج لندن ، اكسفورد، شفيلد

  ي پژوهشيهابرنامه
  اي ي توسعهها و برنامه

،هاي مستقل پژوهشي براي مقاطع عموميبرگزاري دوره
برقراري ارتباط بين مراكز ، برگزاري دوره مقدمات كاوشگري

ي مشترك و ارتباطات ها پروژه، پژوهشي و برنامه درسي
هاي تحقيقاتي مبتني بر  پروژهها،  دانشگاهپژوهشي با ساير 

 بالين و فيلد

وسترن  و سيدني ،دانشگاه ملّي، )اياالت متحده(آتي اي  ام
، )كانادا(بريتيش كلمبيا ، آلبرتا، تورنتو، )استراليا(

  )بريتانيا(ليدز ، كارديف، وارويك، آكسفوردبروكس

اعضاي ارتقاي ي استخدام و هاسياست
 علميهيأت

،جديد االستخدامعلميهيأتي آموزشي برايهاارائه دوره
 گانآموختدانشتأسيس مراكز آموزش

، )بريتانيا(اكسفورد ، داندي، )اياالت متحده(پنسيلوانيا ، استانفورد
  )استراليا(نيوسالتولز 

  و  ساختارييهامكانيسم
  هاي دانشگاهي استراتژي

ايجاد،پيوندكنندهطراحي ساختار سازماني دانشگاهي تقويت
ي  ها استراتژي، آموزش و پژوهش مؤثريي افزا هم يها رويه

راهبرد ادغام ، همكاري بين دانشگاهي در راستاي تقويت پيوند
هاي حمايتي از اساتيد و  استراتژي، شآموزش و پژوه

  دانشجويان

، نيوكاسل، ليدز، ادينبورگ، )كانادا(تورنتو، مك گيل، بريتيش كلمبيا
، داندي، وارويك، امپريال كالج، چستر، ساندرلند، ساتهمپتون
اوكلند ، كانتربوري، )بريتانيا(كمبريج ، بريستول، يوسي ال

، نورث وسترن، ميشيگان، )سوئد(اوميا ، كارولينسكا، )نيوزيلند(
، ملبورن، )ژاپن(توكيو ، )اياالت متحده(واشنگتن ، آتياي  ام، كرنل

  )سنگاپور(دانشگاه ملّي سنگاپور ، )استراليا( موناش ،سيدني
  )استراليا(، كورتين، سيدني، موناش آموختگاني دانشهاتوجه به ويژگي  آموختگان دانش يهاتوانمنديتوسعه

  يبراساس عامل محيط يمجر يها دانشگاه/ و دانشگاه  ها زير مؤلفهها،  مؤلفه مجموعه :3جدول 
  ي مجريها دانشگاه/ دانشگاه  هازير مؤلفه هامؤلفه

هاي انجام ارزيابي اهداف پيوند با استفاده از شاخص  ييگوپاسخارزيابي و
ارزيابي كار دانشگاهي براساس ابعاد ، عملكردي

 پژوهيدانش

  )هنگ كنگ(دانشگاه هنگ كنگ ، )استراليا(سيدني 

اياالت (يو سي ال اف، يوسي ال اي، ايلنيوز، )بريتانيا(كمبريج جوايز و پاداش در قبال ايجادپيونداعطاي  ي پاداشهامكانيسم
دانشگاه ، )كانادا(مك مستر، تورنتو) نيوزلند(ويكتوريا ) متحده

  )استراليا(وسترن استراليا
  )انگلستان(شوراي پول و اعتبار آموزش عالي  اختصاص بودجه و منابع مالي براي توسعه پيوند  تفريغ بودجهنحوه تخصيص منابع و 

پيوند بين آموزش"نقش نظامات كشوري در 
 "و پژوهش

 حمايت شورهاي پژوهشي ملّي از پيوند
 حمايت قانوني از پيوند و تضمين كيفيت در سطح ملّي

آكادمي ، شوراي پژوهشي) اياالت متحده(علومبنياد ملّي 
  )نيوزيلند(واحد نظارت دانشگاهي) بريتانيا(آموزش عالي 

  )كانادا(بريتيش كلمبيا از تكنولوژي برتر بازار براي آموزش و پژوهشاستفاده  در بازارمؤثرعوامل
، تكميليي تحصيالتهادورهنگاه جهاني در آموزش  يالملل بيني ملّي و هارقابت

 ي ملّيهامشاركت در برنامه
، )اياالت متحده(شوراي پژوهشي مقاطع عمومي ، بنياد كارنگي

  )سوئد(كارولينسكا ، بريتانيا(آكادمي آموزش عالي
  )بريتانيا(كمبريج  تعبيه ساختار فرهنگي در نظام دانشگاهي  فرهنگ سازماني

  



  و همكاران نادرقلي قورچيان  پيوند بين آموزش و پژوهش
 

 http://ijme.mui.ac.ir )8(14؛ 1393آبان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  720

  يبراساس عامل رفتار يمجر يها دانشگاه/ و دانشگاه  ها زير مؤلفه، يها مجموعه مؤلفه :4جدول 
  ي مجريها دانشگاه/ دانشگاه  هازير مؤلفه هامؤلفه

 .ي درگير پيوندهادانشگاهافزايش يادگيري دانشجويان در  توانايي در آموزش و پژوهش
  برتر شدن در پژوهش و آموزش

  )بريتانيا(ي راسل ها دانشگاهآكسفورد گروه 

 .ي از تجربيات دانشگاهي توسط دانشجومندرضايت  ي و انگيزهمندرضايت
  احساس رضايت و ماندگاري در سازمان

  ي زندگي و حرفه ايها مهارتتوسعه  

، شوراي پول و اعتبار آموزش عالي، )استراليا(سيدني
  )بريتانيا(ي راسلها دانشگاهگروه 

ي آموزشي در خصوصهااخالق گروه
  "زش و پژوهشپيوند بين آمو"

  )اياالت متحده(هاروارد علميهيأترعايت منشور اخالقي توسط اعضاي

  
  بحث

ي معتبر انتخاب شده ها دانشگاهي ها جستجو و تحليل وب سايت
 دهي  كليدي كه در شكل يها از مؤلفهاي  مجموعه، در اين پژوهش

هستند  مؤثر "پيوند بين آموزش و پژوهش"ماهيت و التزام به 
از طريق جستجوي  ها اين مؤلفه. آشكار ساخته است، را

ي ها دانشگاهو تحليلي در منابع موجود در تارنماي  مند ساختار
ي يادگيري و ها برنامه، منتخب كه مشتمل بر برنامه راهبردي

گزارشات رسمي و ، ي مديريت پژوهشيها برنامه، تدريس
قوانين و مقررات واحدهاي ها،  دستورالعملها،  نامه آيين، دولتي

به همراه بررسي عميق ادبيات و ، بوده استاي  توسعه حرفه
و در . ارائه شده است، متون پژوهشي مرتبط با موضوع پژوهش

مرحله بعدي با استفاده از مدل تحليل سه شاخگي در قالب 
زير مؤلفه و بر اساس سه عامل  42و مؤلفه  17از اي  مجموعه

 نيمحيطي و رفتاري تبي، اصلي مشتمل بر عوامل ساختاري
  . گرديده است

پيوند بين "بر  گذارتأثيري ها مؤلفه، توجه به نتايج پژوهش با
ات آموزش عالي بر مؤسسو  ها دانشگاهدر  "آموزش و پژوهش

 شامل موارد زير يو رفتار يمحيط، اساس عوامل ساختاري
  :است

  
  ازاند چشم و موريتأم

فلسفه وجودي و علّت اصلي ) دانشگاه(مأموريت سازمان  بيانيه
و از طريق آن وحدت  است براي به وجود آمدن آن سازمان

مبنايي براي تخصيص منابع درون سازمان و ، انگيزه، اهداف
در . ايجاد يك آهنگ عمومي يا فضاي سازماني محقق خواهد شد

بين آموزش و  يي منتخب ارتباط درونها دانشگاهتعدادي از 
پژوهش به طور واضح در بيانيه مأموريت دانشگاه و 

راهبردهاي سازماني متجلي شده است و بنابراين بخشي از 
چنانچه دانشگاه . دهد فلسفه اساسي مؤسسه را تشكيل مي

مأموريت خود آموزش و  هدر بياني) 15(كارولينسكاي سوئد
 قالبعناصر ارتقاي خدمات مطلوب در  انبه عنوپژوهش را 

. سالمت جامعه در ابعاد مختلف قلمداد كرده استارتقاي 
معتبر جهان توجه به  يها دانشگاهبررسي مأموريت  در نيهمچن
ي ها توجه به عملكرد، ي پژوهشي دانشجو محورها شكاو

توجه ، )زيست پزشكي(پژوهش در حوزه علوم جديد ، نوآورانه
از مواردي هستند  يي كاوشگرها يادگيري در محيطبه مزاياي 

لحاظ و اهداف و استراتژي  ها دانشگاهكه در بيانيه مأموريت 
 ياتي متناسب براي دستيابي به آن طراحي و اجرالعم
  .)18تا16(گردد مي
  

  ها شارز و باورها
به منظور پاسخ و واكنش به نيروهاي خارجي  ها دانشگاهامروزه 

به اتخاذ  ،دولت و سياست، ي جامعهها و توجه به خواسته
ي اخالقي كسب و ها مؤلفه و ها و ارزش ها از باوراي  مجموعه

در صدد هستند كه يك  ها دانشگاهاز طرفي . اند كار مبادرت نموده
. برقرار نمايند، ي جديدها ي سنتي و خواستهها تعادل بين ارزش

آموزش "به باور و اعتقاد ) Deakins()19( دياكينزبه اعتقاد 
ين تر بيش "تدريس پژوهي دانش" و نيز الگوي "پژوهش راهبر

زمينه را در تقويت ارتباط بين آموزش و پژوهش و پيشبرد 
. كند مي فراهم، و يادگيري "آموزش پژوهش راهبر"ارتباط بين 

باور درگير كردن دانشجويان در ، همچنين براساس پژوهش وي
ارتقاي به ، مثبت بر يادگيري تأثيرفرآيندهاي يادگيري عالوه بر 

كمك ، "العمر يادگيري مادام"گان از جمله آموخت دانشي ها ويژگي
هاي ارائه شده توسط تعدادي از  باورها و ارزش. نمود خواهد
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مبين اين است كه آموزش و پژوهش با يكديگر در  ها دانشگاه
تعامل تنگاتنگ هستند و داراي يك ارتباط قوي و سودمند براي 

، علمي هيأتاعتقاد بر اين مفروضه است كه اعضاي . است طرفين
رويكرد ( برند هايشان بكار مي هاي خود را در آموزش پژوهش
هاي جديد به  و از طرفي آموزش نيز با ايجاد ايده) پژوهي دانش

از ( ها دانشگاههمچنين براي تعدادي از . رساند پژوهش سود مي
 علمي هيأتبه روز بودن اعضاي ) جمله دانشگاه ملبورن استراليا

در تعدادي از . )20(شود يك تفوق و امتياز بارز محسوب مي
، قدرت برقراري ارتباط بين مديران، )تي اي آلبرتا، ام( ها دانشگاه

هايشان ارج نهاده  دانشجويان و خانواده، ميعل هيأتاعضاي 
يك باور و ارزش نهادينه قلمداد شده  به عنوانشده است و 

  .)22و21(است
  

  ي يادگيري و تدريس و برنامه درسيها برنامه
پيوند «برنامه درسي به عنوان اولين ابزار براي مديريت بر 

پيوند "شيوه مديريت بر . شود مي محسوب، »آموزش و پژوهش
ي درسي عبارت ريز برنامهبا استفاده از  "بين آموزش و پژوهش
از تنيده شدن پژوهش در آموزش از  نانياست از حصول اطم
درسي و  حتوايم، ي مواد و منابع درسيبين طريق بررسي و باز

  .ي تدريسها روش
ي پژوهشي و محتواي دروس ها بين حوزه يپوش هم ميزان

به لحاظ عملي اين وظيفه مدير . است پيوند نيمديريت بر امبناي 
ي درسي است كه دروس و موضوعات جديدي كه در ها برنامه

حوزه پژوهشي مطرح شده اما در برنامه درسي پوشش داده 
و  نمايداعالم ، درس مربوطه علمي هيأتنشده را به اعضاي 

اساتيد مربوطه در خصوص موضوعات مطرح شده اعالم نظر و 
يك تعهد ، ي مورد بررسيها دانشگاهدر اغلب . نمايند تأييدآن را 

آموزش «ايدئولوژيك قوي مبني بر فوايد پداگوژيك مترتب به 
وجود دارد كه براي دستيابي به اين مهم از » مبتني بر پژوهش

تشكيل جوامع ) 23)(سيدني(  اي  تهابزارهايي مثل توسعه ميان رش
 كارگيري به، )24)(بريتيش كلمبيا(پژوهشي در هم تنيده 

روسكيلد (محور و مهارت محور  مسألهيادگيري  يها روش
و  توسعه كارآفريني، )25و16)(دانمارك و مك مستر كانادا

  . گيري شده است پودمانهاي پژوهش آموزشي بهره
  

  اي هاي توسعه پژوهشي وبرنامه هاي برنامه
مستقيمي روي كيفيت  تأثير، سطح باالي كاركرد پژوهشي اساساًٌ
هاي آموزشي دانشگاه دارد و كارايي و تازگي آن را  دوره

ي علمي و پژوهشي دانشمندان و ها فعاليت. كند مي تضمين
ي را درنورديده و بستر مناسبي الملل بينمحققان همواره مرزهاي 

ها  ها و تمدن فرهنگ، ها يت تعامالت و تبادالت بين ملتبراي تقو
» پيوند بين آموزش و پژوهش«در ساختار . فراهم نموده است

مؤلفه پژوهش و ، و مؤسسات آموزش عالي ها دانشگاهدر 
. كند مي هاي پژوهشي ركن اصلي و اساسي را ايفا برنامه

هاي مستقل پژوهشي  ي پژوهش برگزاري دورهها براساس يافته
هاي پژوهشي چه در طول ترم تحصيلي و يا در  در قالب فرصت

هاي پژوهشي به ويژه در مقاطع عمومي  تابستان و انجام پروژه
زمينه آشنايي دانشجويان ، علمي هيأتبين دانشجويان و اعضاي 

مقاطع عمومي را با اصول و مباني پژوهشي و تفكر پژوهشي 
 ها در عين حال به منظور افزايش اثربخشي دوره. نمايد مي شناآ

الزام  ،شود تي اياالت متحده اجرا مي اي دانشگاه ام درچنانچه 
آن بر نظام  تأثيرها و  شركت اساتيد در حداقل يك بار در پروژه

ساالنه آنها و نيز فراهم نمودن زمينه مشاركت ارتقاي پايش و 
چنانچه در دانشگاه ليدز  مالي خارجي كنندگان حمايت
 زمايشگاههاي مبتني بر آ درخصوص پروژه) 26(بريتانيا

تواند بستر مناسبي براي  ، ميگردد مي دانشجويان پزشكي اجرا
 هاي كاربردي در تحقق ايجاد فضاي پژوهشي و به ويژه پژوهش

هاي  در عين حال عالوه بر برنامه. سطح دانشگاه را فراهم آورد
نيز در تقويت اين اي  ي توسعهها ه به برنامهپژوهشي لزوم توج

كيفيت و ارتقاي الزمه پويايي و  ساساًا. خواهد بود مؤثره مؤلف
وجود تفكر پوياي ، در شرايط جديد محيط ها دانشگاهتوسعه 
متناسب با شرايط  ها ي و تدوين و اجراي برنامهريز برنامه

  .است ها دانشگاهدروني و بيروني 
ي پژوهش و مطالعات صورت گرفته در ها يافته براساس
توجه به ايجاد ، ي معتبر جهانها دانشگاههاي توسعه  برنامه

ارتباط بين مراكز تحقيقاتي و برنامه درسي وبين يادگيري 
دانشجويان واساتيد فعال درحيطه دانش پژوهشي آنچنان كه در 

ه اجرا گرديد) 27)(كانادا(و تورنتو ) استراليا(ي سيدني ها دانشگاه
ادغام ، باعث توسعه محيط آموزش متمركز بر پژوهش، است

تجربيات پژوهشي و توسعه دانش پژوهشي در سرتاسر 
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هاي تقويت آموزش از  ي آموزشي و توسعه برنامهها برنامه
و قراردادن امكانات پژوهشي اين ، طريق حمايت مراكز تحقيقاتي

اصوالً . شده است يهاي آموزشي ودرس گروه ارياخت مراكز در
ظرفيت دانشگاهي بر روي ادغام مطلوب آموزش و پژوهش 

در ابعاد مختلف و  علمي هيأتاعضاي   بستگي به توان و ظرفيت
ي خود در ها و وارد كردن پژوهش پژوهي دانشبه ويژه از بعد 

شان دارد كه اين مهم از طريق فعال بودن  درون فرآيند تدريس
با توجه به تجربيات  چند كه هر. شود مي درامر پژوهش محقق

پژوهشگر فعال بودن الزمه يك معلم موفق ، ي معتبرها دانشگاه
هاي پژوهشي داد برونتوانند از  مي بلكه اساتيد ،بودن نيست

 يي آموزشها پژوهشگران در تقويت محتواي تدريس و برنامه
 نيز در پژوهش خود ارتقا) 6(چنانچه تيلور. استفاده نمايند، خود

را ركن اصلي پيوند بين آموزش و  علمي هيأتاعضاي  عهو توس
كند و تأكيد دارد كه ارائه خدمات آموزشي  مي پژوهش قلمداد

هاي اساسي كيفيت اساتيد  و پژوهشي كه مفروضه) تدريس(
نيازمند ارتقا از طريق آموزش فعال آنها و نيز ، است دانشگاهي

هاي  يافته ساسبرا. است ي توسعه شخصيها تدارك برنامه
شود كه اين  مي چنين استنباط، آمده به دست يپژوهش
هاي آموزشي بدو استخدام و  عالوه بر برگزاري دوره ها دانشگاه

ي كوتاه مدت و بلند مدت كه در ساختار رايج و ها ساير دوره
 معمول دانشگاه و توسط واحدهاي زيرمجموعه دانشگاه اجرا

و انشگاه خارج از د مستقل مراكزي سيبا تأس، گردد مي
توسط  د نياز اساتيد دانشگاهري آموزشي موها اندازي دوره راه

با كمك ساير  همچنين ؛دنده به آنها آموزش مي اين مراكز
، نهادهاي اجتماعي در قالب ساختارهاي تشكيالتي مجزا

  .نمايند مي ي خود را در اين ارتباط پيگيريها سياست
  

  هاي دانشگاهي ساختاري واستراتژي هاي مكانيسم
ارزش سودمندي تعامل بين آموزش و پژوهش قابل درك  صوالًا

ي ها ها و بويژه استراتژي رويه، نيست مگر آنكه از ساختارها
از . پژوهش و آموزش و يادگيري آن دانشگاه اطالع پيدا نماييم

هاي  ي عملياتي و محقق شدن استراتژيها راهآنجا كه يكي از 
 ها دانشگاهدر وهله اول  الذ، است وجود ساختار مطلوب، سازمان

قوانين ومقررات در ، ها رويه، بايستي به اصالح ساختارها
طريق  بپردازد تا از و پژوهشراستاي تقويت پيوند بين آموزش 

سازمان به چابكي الزم براي دستيابي به ، اصالح اين موارد
  .دست يابد، و پژوهشبين آموزش  ونديپارتقاي ي ها استراتژي
ي ها هاي پژوهش به مجموعه متنوعي از طراحي يافته براساس

براي تقويت پيوند بين آموزش و ) دانشگاه(ساختاري سازمان 
واحد «توان به طراحي  مي نماييم كه از جمله مي پژوهش برخورد

اشاره نمود ) 28(در دانشگاه اوكلند نيوزيلند» تكنولوژي يادگيري
براي توسعه  علمي هيأتاين مركز با هدف كمك به اعضاي  كه

ارتقاي آوري در راستاي  هاي خود در استفاده از فن توانايي
اين كار از طريق . نمايد مي كمك، كيفيت آموزش و يادگيري

ي مطلوب و ها گيري از پژوهش براي استفاده بهينه از گزينه بهره
. شود مي يادگيري محققمناسب فناوري براي بهبود تدريس و 

پژوهش در آموزش پزشكي در  رگروههمچنين تشكيل كا
هاي داد برونبا هدف الزام در استفاده از  )29(دانشگاه كمبريج
برنامه درسي كه منجر به بروز تغييرات  سازي پژوهشي در غني

از ، در آموزش پزشكي و به خصوص حيطه باليني شده است
  . باشد مي گريد قيمصاد
آن  تأثيرو  علمي هيأته به عامل مهم حجم كاري اعضاي با توج

اياالت (در دانشگاه ميشيگان ، بر پيوند بين آموزش و پژوهش
يادگيري و  مركز پژوهش در«مركزي تحت عنوان ) متحده
هاي حمايتي براي اعضاي  با هدف ارائه برنامه» تدريس
ي ها فعاليتزمان براي  بندي به منظور بودجه علمي هيأت

  .)30(است شده پژوهشي و خدماتي تدارك ديده، آموزشي
  

  گانآموخت دانشي ها توانمندي توسعه
 اين كههاي عملكردي مهم در مشخص نمودن  از شاخص يكي

آموزش و پژوهش در درون تجربيات  مؤثرآيا واقعاً و به طور 
گان و آموخت دانشهاي  ويژگي، دانشجويان ادغام يافته است يا نه

. )32(ج و همكارانها  و) 31(به اعتقاد باكستر. است آنهاارزيابي 
 در درگير دانشجويان كه خصوص اين در قوي شواهد وجود
 برخوردار باالتري فكري ازرشد پژوهش، بر مبتني هاي كاوش
 و اسكاتلند كيفيت تضمين همؤسس ديدگاه همچنين ،هستند
 و آموزش بين پيوند كه استراليا يادگيري و آموزش شوراي
 درصد افزايش براي كليدي عامل يك عنوان به را پژوهش
العاده  كند، مبين اهميت فوق مي تلقي آموختگان دانش استخدام
به نيازهاي  ها گويي دانشگاه آموختگان در پاسخ ي دانشها ويژگي
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  .جامعه است
ي ها توانمنديي منتخب جهان توسعه ها دانشگاه در

يك شاخص عملكردي مؤثر در ايجاد  به عنوانآموختگان  دانش
 ها دانشگاهلذا . شود محسوب مي، "پيوند بين آموزش و پژوهش"

در ، آموختگان خود هاي دانش از طريق بيان تعاريف براي ويژگي
تفكرات ، مسألهتوانمندي در حل . دارند مي اين مسير گام بر

 شهروند، العمر يادگيري مادام، خالق و انتقادي بودن، چندبعدي
  .است پژوه بودن از مصاديق آن و دانش، شدن جهاني

  
  ييگو پاسخو ارزيابي

ديگر از ابزارهاي مديريتي در اداره پيوند بين آموزش و  يكي
اين مفروضه وجود دارد كه اگر اعضاي ، است ارزيابي، پژوهش
ي ها فعاليتاز  تر كماز نظر كاركرد آموزشي  علمي هيأت

ي براي صرف تر بيشتمايل ، گيرندپژوهشي مورد ارزيابي قرار 
پيدا خواهند  شيي پژوهها فعاليتوقت و انرژي خود بر روي 

برآيند اين نهايتاً در اين بين آموزش متضرر خواهد شد و . كرد
  .تضعيف پيوند بين آموزش و پژوهش خواهد بود، كار
اعتقاد پژوهشگر پيگيري اين موضوع كه از طريق ساز و  به

فراهم گردد كه ارتقا و اي  كارهاي قانوني و اجرايي زمينه
پيشرفت اساتيد به تنهايي توسط پژوهش امكان پذير نباشد و 

به منظور درك اثرات كيفيت و  ها همچنين تغيير در ديدگاه
ا كاهش ر لتواند تا حدودي اين معض ، مينوآوري در آموزش

  .دهد
از طرف » فرهنگ ارزيابي«به ، ي منتخب دنياها دانشگاه در

ارزيابي . شود توجه مي علمي هيأتمديران دانشگاهي و اعضاي 
هاي عملكردي و نيز ارزيابي فعاليت  با استفاده از شاخص

پژوهي  براساس ابعاد دانش علمي هيأتدانشگاهي اعضاي 
به اين  وجهيي از تها نهنمو) 33و23)(كنگ هنگ، دانشگاه سيدني(

  .است موضوع
  

  پاداش هاي مكانيسم
طراحي شده كه اي  به گونه ها دانشگاهي پاداش در اكثر ها نظام

در صورتي كه . شود مي جدايي آموزش از پژوهش را منجر
 ياعضاارتقاي ي ها سياستي توسعه منابع انساني با ها سياست
امكان تقويت پيوند بين آموزش و ، هم راستا شوند علمي هيأت

در واقع . خواهد شد تر عملي ها دانشگاهپژوهش در سطح 
، بايستي با توجه به مأموريت و اهداف خود ها دانشگاه
ي پاداش مناسب را تعبيه نمايند و از هزينه شدن ها مكانيسم

ي يك فعاليت در فعاليت ديگر جلوگيري به عمل آورند ها شپادا
  .)آموزش به پژوهش و بالعكساختصاص پاداش (

، )34(و همكاران )Senaratne(پژوهش سناراتن  براساس
در  ي عموميها ي پاداش جزو استراتژيها ساختارها و مكانيسم

شوند كه در واقع حلقه  مي پيوند بين آموزش و پژوهش محسوب
ي ها ي آموزش به پژوهش و استراتژيها ارتباطي بين استراتژي

به اعتقاد . هستند پژوهش به طرف آموزش
 ها دانشگاهدر نظام پاداش در  غييرت، )Jenkins()35(نزيجنك

بايستي در راستاي تقويت پيوند بين آموزش و پژوهش انجام 
 به عنواني شغلي ها شمؤلفه پادا، ي منتخبها دانشگاهدر . گيرد

پيوند بين آموزش "ابزار اساسي در تحريك و تشويق به ايجاد 
با به كارگيري  ها دانشگاه. آيد به حساب مي "و پژوهش

اعطاي گرنت و جوايز مختلف در ، در نظام پاداش تانداردهااس
مك ، كمبريج، دانشگاه كاليفرنيا(سطح دانشگاه و كشور 

ترغيب و را در اين راستا  علمي هيأتاعضاي ) 25و29)(مستر
  .كنند تشويق مي

، و يواي  . ال. ي معتبر مثل يو سيها دانشگاهبرخي از  همچنين
در حوزه علوم پزشكي با  )37و36(اف اياالت متحده، اس، سي

) 38()آي، ام، اچ، مثل مؤسسه اچ(كمك مؤسسات خارج دانشگاه 
به ) يك ميليون دالري(ي مالي قابل توجه ها شاقدام به اعطاي پادا

به جذب اعتبارات  وفقاز پژوهشگران موفق كه م تعدادي
  .نمايد ، مياند ي آموزشي شدهها پژوهشي در برنامه

  
  نحوه تخصيص منابع وتفريغ بودجه

براساس جداسازي  ها دانشگاهتخصيص منابع در سطح  اساساً
ي مربوطه ها منابع مالي آموزشي و پژوهشي در ادارات معاونت

مختلفي براي تخصيص منابع مالي الگوهاي . استوار شده است
زل ها براساس مطالعه. به آموزش و پژوهش وجود دارد

ي پژوهشي ها مدلهاي اختصاص بودجه) Hazelkorn()39(كورن
از % 41چنانچه . است در آموزش عالي به صور مختلف

براساس %  9، اختصاص بودجه را بر اساس عملكرد ها دانشگاه
براساس تعداد اعضاي % 14، ارتباط آن با برنامه راهبردي
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، بدون الگوي خاصي% 36ي آموزشي و ها يا گروه علمي هيأت
 هي پژوهش بودجها با اين حال براساس يافته. نمايند مي اعمال

توسط شوراي پول و اعتبارات  ها دانشگاهاختصاص يافته به 
است كه بايستي بودجه اي  آموزش عالي انگلستان به گونه

  :شود گذاري ي زير سرمايهها تخصيص يافته در حوزه
به روز نگه داشتن برنامه درسي از طريق برقراري ارتباط آن  - 

  ي اخيرها شبا منابع يادگيري مناسب و پژوه
  حوزه كاري و توسعه فرديارتقاي توانمندسازي اساتيد در  - 
ي آموزشي به عنوان پشتيبان كسب يادگيري ها طراحي دوره - 

  اقتصاد مبتني بر دانش مورد نياز براي درگيرشدن در
آموزش و تدريس برآمده از پژوهش در ساختار  يجاده - 

  مؤسسه
تواند به عنوان  مي است رويكرد فوق در اختصاص بودجه بديهي

پس از گذر از فيلتر  والبته ها دانشگاهيك الگو براي ساير 
  .مورد بهره برداري قرار گيرد، اختصاصات ويژه هر دانشگاه

  
و بين آموزش  تقويت پيوند نظامات كشوري در نقش

  پژوهش
توانند نقش كليدي در حمايت از مؤسسات  مي ي كشوريها نظام

آموزش عالي در ايجاد يك پل ارتباطي بين آموزش و پژوهش 
بر . است ي ماليها حمايتها،  يكي از ابعاد اين حمايت. ايفا نمايند
پژوهش مؤسسات و واحدهاي حمايتي  يها افتهياساس 
حمايتي  هاي رنامهدر سطح كشوري از طريق طراحي ب ها دانشگاه

ي ها ي و اجرايي و نيز ارگانگذار سياستدر شوراهاي 
از طريق تصويب قوانين و تصريح پيوند بين آموزش ، گذار قانون

قوانين و ، عالوه بر اين. نمايند اقدام مي، و پژوهش در قانون
تواند به عنوان  مي گذاري وضع شده توسط مراجع قانون مقررات

به آموزش و پژوهش داشته اي  يژهتوجه و، يك حامي قانوني
  .باشد

ي پژوهش آكادمي آموزش عالي انگلستان با ها براساس يافته 
براي تدريس و اي  چهارچوب استاندارد حرفه«وضع قانون 

همه اعضاي  2006از سال ، »يادگيري در آموزش عالي
با تجربه  علمي هيأتجديداالستخدام و نيز اعضاي  علمي هيأت
را موظف نمود كه مدرك صالحيت  دريسسال ت 3از  تر كم

آكادمي آموزش عالي  تأييدمعلمي كشوري مورد اي  حرفه

همچنين هيأت بازرسي  .)40(انگلستان را دريافت كنند
قوانين زير پيوند بين ي نيوزيلند از طريق وضع ها دانشگاه

  :آموزش و پژوهش را مورد تصريح قرار داده است
آموزش و پژوهش بايستي بهم وابسته باشد و سهم تدريس  - 

، هستند تر اساتيدي كه در حيطه دانش پيشرفته و به روز فعال
  .خواهد بود تر بيش

واحد نظارت دانشگاهي موظف به بررسي نحوه ارتباط بين  - 
نيز بررسي پيامدهاي اين پيوند در سطح  آموزش و پژوهش و

  .)41(است دانشگاه
  عوامل مؤثردربازار- 

ي برتر دنيا در يك مسابقه رقابتي شديد براي ها دانشگاه امروز
لذا به منظور افزايش جذابيت . جذب دانشجو و منابع مالي هستند

ي برتر بازار ها خود ناچار به استفاده از تكنولوژي يها يژگيو
ي پژوهش در ها يافته. هستند آموزش و پژوهشدرخصوص 

رابطه با اين مؤلفه محدود به عملكرد دانشگاه بريتيش كلمبيا 
، ي ارتباطي از قبيل تبلتها كه با ارائه تكنولوژي است )كانادا(

ي ها فعاليتزمينه را براي تعميق ، به دانشجويان فون اسمارت
  .آورد مي يادگيري آنها فراهم

  
  المللي ملّي وبين هاي رقابت
 "همكاري"به تنهايي مفهوم ندارد و بايستي با  "رقابت "اصوال

اين ، در چنين حالتي. به عنوان دو روي يك سكه عمل نمايند
تواند باعث اثرات منفي و در  مي ارتباط بين رقابت و همكاري
مثبت و بهره برداري  تأثيرباعث  حيصورت اعمال مديريت صح

شود كه  مي يادآور) Altbach()42( آلتباخ چنانچه. از آن گردد
زيرا . آموزش عالي نقش اساسي در اقتصاد مبتني بر دانش دارد

براساس كاركردهاي عمومي آموزش عالي مشتمل بر آموزش 
و پژوهش ) نياز اقتصاد مبتني بر دانش به منابع انساني ماهر(
، )دانشي بنيادي و كاربردي براي اقتصاد ها شلزوم انجام پژوه(

آموزش و ، اطالعات سازي ارچهرا در يكپ ها دانشگاهنقش 
  .انكارناپذير نموده است، پژوهش

با  ها دانشگاهي حاصل از پژوهش مؤيد اين است كه ها يافته
اياالت (برقراري ارتباط با مؤسسات راهبر نظير بنياد كارنگي 

، )اياالت متحده(شوراي پژوهشي مقاطع عمومي ، )43)(متحده
و آكادمي آموزش عالي ) 44)(استراليا(يتوي كاريك انست
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از اعضاي  تحماي، ي مليها سياستدر شكل دادن ) بريتانيا(
ي آموزشي در ايجاد يك ارتباط ها و مشاركت گروه علمي هيأت

ي شايان توجه ها به پيشرفت، مناسب بين آموزش و پژوهش
) سوئد(همچنين در برنامه دانشگاه كارولنيسكا . اند نائل شده

ي و قادر به الملل بينگاني با كيفيت آموخت دانشآموزش و تربيت 
ي اصلي اين دانشگاه ها دغدغه زا، ي جهانيها رقابت در عرصه

  .شود مي محسوب
  

  سازمان فرهنگ
علل گوناگون تقويت پيوند بين آموزش و پژوهش در  به

راحتر از ) تر جوان( تر كمي با سابقه تأسيس ها دانشگاه
دو فرهنگ مجزا  ها دانشگاهزيرا در اين . است ي قديميها دانشگاه

براي آموزش و پژوهش وجود دارد كه توسط ساختارهاي 
اعتبار  وپژوهش ارزش ، و اكثراً اند سازماني از هم جدا شده

 يعلم هيأتدر مقابل اعضاي . ي نسبت به آموزش داردتر بيش
ي خود در تدريس ها تر با توجه به نوآوري ي جوانها دانشگاهدر 

به خوبي قادر به ، و تعامل نزديك با فرآيند يادگيري دانشجويان
در . ي خود در محيط آموزش هستندها شانجام و انتشار پژوه

ي جديد فعاليت ها دانشگاهدر  كهشود  مي عمل نيز چنين مشاهده
هر دو كاركرد آموزشي و  به مراتب در علمي هيأتاعضاي 

  .است تر ي قديميها دانشگاهاز  تر بيشپژوهشي 
ي مختلف بر ها ي رشتهها فرهنگ) 45(اعتقاد نيومن و همكاران به

عالوه بر اين بسياري از . دارد تأثيرماهيت يادگيري و تدريس 
بر اين باور هستند كه رشته تخصصي آنها  علمي هيأتاعضاي 

لذا نتيجه عملي از اين امر اين . متفاوت است ها با ساير رشته
و اقدامات عملياتي بايستي بر  ها است كه براي توسعه استراتژي

  .متمركز شد، ي آموزشيها ي تخصصي و گروهها روي رشته
ي پژوهش نيز نشان از تعبيه ساختار فرهنگي در ها يافته
چنانچه براساس گزارش آژانس . ي دانشگاهي داردها نظام

با اقدامات زير به  »ادغام آموزش و پژوهش«كيفيت  تضمين
  :نهادينه شده است، صورت فرهنگي در دانشگاه كمبريج

ي پژوهشي براي مقاطع ها يي در قالب فرصتها طراحي برنامه - 
  عمومي

اياالت (تي  اي ي مشابه در دانشگاه امها از طرح سازي مدل - 
  و توسعه ارتباطات بين دانشگاهي) متحده

ي ها دانشجويان براي درگير شدن در پروژه سازي ندتوانم - 
به عنوان يك عضو تمام  علمي هيأتخارج كالسي با اعضاي 

  وقت تيم پژوهشي
ي مختلف براي انجام ها دعوت دانشگاه از اساتيد رشته - 

  .)29(ي كاربرديها شپژوه
  

  و پژوهشدرآموزش  توانايي
مختلف ي ها شدر آموزش عالي داراي نق علمي هيأتاعضاي 

به  ها شهستند كه توانايي و برتري در هريك از اين نقاي  حرفه
ارتقاي مستقيمي بر  تأثيرتواند  مي ويژه نقش آموزش و پژوهش

، ي پژوهشها براساس يافته. يادگيري دانشجويان داشته باشد
ي درگير در پروژه پيوند بين ها دانشگاهيادگيري دانشجويان در 

، دانشجو) Deepening( عميق شدنآموزش و پژوهش از طريق 
 ارتقا، دانشجو )Develop(پرورش ، دانشجو )Bulid( گيري شكل

)Enhancement ( فراهم شدن فرصت ارتباط با نهايتاً دانشجو و
، باعث يادگيري نحوه انجام پژوهش، ي مرتبط با رشتهها شپژوه

، ها شپژوهش و آشنايي با ساير پژوه وشيادگيري كسب و ر
  .گردد مي

الذكر زماني محقق خواهد  است دستيابي به اهداف فوق بديهي
در مقام برتر در تدريس و پژوهش  علمي هيأتشد كه اعضاي 
ي پيشرفته ها به همين خاطر است كه در نظام. قرار گرفته باشند

يي براي حمايت از اعضاي ها و برنامه ها آموزش عالي مكانيسم
برتر و  سبراي دستيابي به خصوصيت مدر علمي هيأت

ي پژوهش نيز در اين ها يافته. وجود دارد، پژوهشگر برتر شدن
ارتباط نشان داد كه تلقي شدن به عنوان يك رهبر پژوهشي در 

فراهم شدن فرصت براي دانشجويان جهت ، الملل بينسطح 
كه ، يالملل بيني ها شآموزش و يادگيري از اساتيد گرداننده پژوه

ي معتبر از ها نامه دريافت گواهي و در قله آن رشته قرار دارند
ي ها دانشگاهي ويژه برخي ها از برنامه، مؤسسات تضمين كيفيت

  .است معتبر
مشخص گرديد  نيي منتخب جهان همچنها دانشگاهبررسي  در
هاي  مزيت«پيوند بين آموزش و پژوهش باعث ايجاد ، كه

. شود و نيز دانشجويان مي علمي هيأتبراي اعضاي  »اي حرفه
م از طريق افزايش ميزان يادگيري دانشجويان در هماين 

 "پيوند بين آموزش و پژوهش"ي درگير در پروژه ها دانشگاه
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و نيز برتري در آموزش ) 46)(گروه دانشگاهي راسل، آكسفورد(
متجلي شده ، رهبر پژوهشي به عنوانشدن  و پژوهش و تلقي

  .است
  

  انگيزه و يمند رضايت
عدم تعهد ، با آن مواجه هستند ها سازماناز مشكالتي كه  يكي

كه منجر  است سازماني و نارضايتي از شغل و وظايف محوله
، تأخير، غيبت، به مشكالتي براي سازمان از قبيل ترك خدمت

سطوح پايين عملكرد  درنهايتعدم مشاركت و درگيري فعال و 
. دنبال دارده كاهش اثربخش سازمان را بنهايتاً كه  ،خواهد شد

- مي از طرفي رضايت مشتري يكي از عوامل موفقيت سازمان

ات آموزش عالي معتبر به برآوردن مؤسسبه همين خاطر  ،باشد
 توجه زيادي نشان، نيازهاي مشتريان خود يعني دانشجويان

، ي اين پژوهشها در اين ارتباط و براساس يافته. دهند مي
به توسعه  نجردانشجويان در تجربيات يادگيري كه م

، انجامد مي ي ايشان شده است و به موفقيت آنهاها توانمندي
ي پژوهشي و ها ي بااليي دارند كه اين مهم در محيطمند رضايت

تجربه . شود مي محقق، فرهنگ مبتني بر كاوشگري و جستجو
از اي  ي زندگي و حرفهها مهارتدانشگاه سيدني مبني بر توسعه 

اهي و با هدف دانشگ ندگيطريق تنوع و توسعه تجربيات ز
تربيت شهروند جهاني از رموز موفقيت اين دانشگاه در پذيرش 

به اعتقاد شوراي . شود مي دانشجو و ماندگاري آنها محسوب
ين انگيزه شخصي تر مهم، پول و اعتبار آموزش عالي انگلستان

 فرصت درگير شدن در پژوهش، در ماندگاري در شغل مربوطه
منجر به توسعه ، پژوهشيادگيري  مؤثرلذا ارتباط . است

و دانشجويان  علمي هيأتاعضاي اي  ي زندگي و حرفهها مهارت
  .خواهد شد

علمي  تأي اعضاي هيها نيز در بررسي ديدگاه) 6(تيلور
كند كه هم اساتيد و هم  مي ي مورد مطالعه چنين بيانها دانشگاه

مديران دانشگاهي بر يك تعهد مساوي نسبت به آموزش و 
ي منتخب يك ديدگاه ها دانشگاهدر بين . دارند تأكيد، پژوهش

و رضايت  زهايجاد انگي، »پيوند آموزش و پژوهش«اصلي درباره 
اي  ي زندگي و حرفهها مهارتدر بين دانشجويان و توسعه 

تربيت شهروند جهاني نهايتاً و  ها دانشگاه علمي هيأتاعضاي 
  .ذكر شده است

ركيب آموزش و توان چنين نتيجه گرفت كه ت مي مجموع در
و  ها شپژوهش به عنوان يك عامل مهم در ايجاد تعادل بين نق

عمل  علمي هيأتوظايف و حفظ روحيه و انگيزه در بين اعضاي 
از  به خصوصي دانشجويان مند رضايتهمچنين . كرد خواهد

دهند  مي ي پژوهشي جديد را ارائهها يافته، اساتيدي كه در كالس
كنند كه  مي طراحياي  به گونه و نيز تكاليف دانشجويان را

بصورت ، ي منظم استها شنيازمند درگير شدن آنها در كاو
 نيز) 47(چنانچه مطالعه جنكينز. دهد مي معناداري افزايش نشان

نايي دانشجويان براي ااز وجود يك ارتباط بين انگيزه و تو
تدريس برآمده "شيوه  هحضور در آموزش عالي و پاسخ آنها ب

هر چند كه عواملي مثل عالقه ذاتي . دارد تيكاح "از پژوهش
دانشجو نسبت به موضوعات درسي و نيز رشته تحصيلي در 

  .است مؤثراين بين 
  

 آموزش و خصوص پيوند هاي آموزشي در گروه اخالق
  پژوهش
ي اخالقي در همه ابعاد زندگي بشر ها شاصول و ارز رعايت

زندگي اجتماعي سالمت ارتقاي ي حفظ و ها راهين تر مهميكي از 
ي علمي و پژوهشي نيز صرفاً در قالب ها فعاليت. است

. تواند درستي و اعتبار خود را حفظ كند مي ي اخالقيها چارچوب
 ي آموزشي كه نشاتها شلذا تدوين منشور اخالقي در پژوه

تواند در حمايت  ، مياست گرفته از پيوند بين آموزش و پژوهش
اصول . نقش اساسي ايفا نمايداز اين قلمرو گسترده و پيچيده 

و  علمي هيأتاخالقي و رعايت آن نه تنها در خصوص اعضاي 
 بلكه دانشجويان را نيز شامل، عملكردهاي آنان مصداق دارد

هنجارهاي اخالقي را در  ازدانشجويان بخش مهمي . شود مي
. گيرند مي ي رسمي فراها ي دانشگاهي و از طريق برنامهها محيط

ت اصول اخالقي در پژوهش و آموزش از سوي بنابراين رعاي
گروههاي آموزشي به سالمت اين دو كاركرد و توسعه 

كمك ، هنجارهاي اخالقي در بين دانشجويان و متعاقب آن جامعه
  .خواهد نمود

وجود منشور اخالقي در بين ، ي اين پژوهشها يافته براساس
چنانچه . شود مي موزشي ديدهآي ها و گروه علمي هيأتاعضاي 

   :روارد بشرح زير ارائه شده استها  دانشگاهمفاد منشور اخالقي 
اجتناب از بروز تعارضات مالي بين عاليق سازماني و  - 
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  شخصي
  ي آموزشي و پژوهشيها فعاليترعايت قوانين مربوط به  - 
عدم دخالت مسايل مالي در (آزادي در كاوشگري و بيان عقايد  - 

  و عقايد ها انتشار يافته
  آموزش و آگاه ساختن دانشجويان - 
  ي پژوهشي توسط استاد و نه حاميان ماليها فعاليتنظارت بر  - 
ي خارج از ها فعاليتعدم استفاده از منابع مالي دانشگاه در  - 

  دانشگاه
ي خارج دانشگاهي توسط استاد و ها فعاليتارائه گزارشات از  - 

  ها فعاليتافشاي اين 
 علمي هيأتمالي اعضاي  يها فعاليتبررسي و مديريت  - 

   دانشگاه
  . )48(در مواجه با تخلفات ها استفاده از بازدارنده - 

ساختن جهان با موقعيتي بهتر است و همه  يبرا يابزار، آموزش
گيرد و با همه عناصر اصلي يك جامعه  مي آحاد جامعه را در بر
بنابراين با توجه به نقش خطير آن بايستي ، ارتباط مستقيم دارد

پژوهش در اين بستر يكي از . مورد پشتيباني و حمايت قرار گيرد
پيوند پژوهش و . شود مي بين حاميان آموزش محسوتر مهم

قادر ، آموزش با گره خوردن با قلمروهاي حمايتي مانند اخالق
پيچ  تواند مسير پر مي ي مهم خود خواهد بود وها شبه ايفاي نق
  .درستي طي كند گري را به آفريني و هدايت و خم دانش

 لياز قب ييها تيمطالعه محدود نيالزم به ذكر است در ا انيپا در
در خصوص  يداخل يعدم وجود مستندات و منابع قابل اتكا

پژوهش در  بررسي ساختار تعامل بين كاركردهاي آموزش و
وجود محدوديت در ، ي علوم پزشكي كشورها دانشگاه

 ددسترسي به اسنا ي معتبر دنيا درها تارنماهاي دانشگاهي
تفاوت ساختاري بين ، ي وراهبردي دانشگاهگذار سياست
ي ها دانشگاهي علوم پزشكي جهان با ساختار فعلي ها دانشگاه

نياز بسيار زياد به استفاده از منابع التين و ، علوم پزشكي كشور
محدوديت اينترنت و برگردان درست متون التين به فارسي و 

وجود اختالف نظر و  تينهايك دست كردن آنها و در 
ي متنوع در رابطه با موضوع پژوهش در بين ها پارادايم

. دانشمندان طراز اول آموزش عالي جهان وجود داشته است
در خصوص  يبعد يها ششود پژوه مي شنهاديپ نيهمچن

گانه شناسايي شده در  ي هفدهها بررسي عميق هر يك از مؤلفه
ي ها نامه در قالب پايان "پژوهشو پيوند بين آموزش "يي افزا هم

پيوند  "بررسي علمي موانع تحقق، ي كارشناسي ارشدها دوره
، ي علوم پزشكي كشورها دانشگاهدر  "بين آموزش و پژوهش

مرور سيستماتيك ادبيات موجود در خصوص تعامل 
تعيين ها،  دانشگاهكاركردهاي آموزشي و پژوهشي در 

ئه ازشي و پژوهشي و ارفرايندهاي مشترك بين دو كاركرد آمو
جهت بهبود كيفيت فرايندها انجام  ي ادغامي درها اتژياستر

  . ردذيپ
  

  گيري نتيجه
هاي  حاصل بررسي وب سايتكه براساس نتايج اين پژوهش 

هاي منتخب جهان و نيز مرور ادبيات و متون پژوهشي  دانشگاه
زير مؤلفه مؤثر  42مؤلفه و  17 بودمرتبط با موضوع پژوهش 

ها و مؤسسات  در دانشگاه "پيوند بين آموزش و پژوهش"بر 
هاي ارائه شده دراين  مجموعه مؤلفه. گرديد ارائه آموزش عالي

هاي  راهبرد«تواند به عنوان اجزاي اصلي تدوين  مدل مفهومي مي
به منظور هم راستا كردن آموزش و پژوهش و » سازماني

ها و مؤسسات  افزايي در دانشگاه ز مزاياي اين همگيري ا بهره
  .آموزش عالي، مورد استفاده قرار گيرد

  
  قدرداني

كه  192140اين مطالعه حاصل طرح پژوهشي است كه با شماره 
دانشگاه  توسط معاونت تحقيقات و فناوري 6/11/92در تاريخ 

نويسندگان . علوم پزشكي اصفهان به تصويب رسيده است
معاونت و قدرداني خود را از مسؤولين محترم  مراتب سپاس

 تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،
دانشگاه  وواحد علوم تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  .ندينما اعالم مي آزاد اسالمي تهران
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Abstract 
 
Introduction: Teaching-Research Nexus (TRN) is one of the most fundamental issues in higher education 
management. This issue faces greater challenges in Iranian universities of medical sciences due to their more 
complex structure and obligations in contrast to universities under the supervision of Ministry of Science. Therefore, 
this study tried to design an appropriate model of teaching-research nexus for Iranian universities of medical 
sciences by identifying the determining components involved in the interaction and nexus between teaching and 
research in the world’s top universities. 
Methods: Using a review study, documents available in the university websites of the world’s top 10 countries 
(according to Shanghai Ranking of 1 to 5 top universities in each country), as well as Times Higher Education 
Ranking (medical sciences), and the literature on components affecting research-teaching nexus were reviewed and 
analyzed. The obtained components were classified through the three-dimensional conceptual model into structural, 
environmental, and behavioral factors. 
Results: The results of the review of the world’s top 32 universities and relevant research literature led to the 
identification of 17 major and 42 minor components which were designed and presented in the three-dimensional 
conceptual model based on their homogeneity. According to the model, the extracted major and minor components 
were classified into structural, environmental, and behavioral factors and their interactive relationship was 
identified. 
Conclusion: The components presented in the proposed conceptual model can be employed as the main part of 
formulating “organizational strategies” in order to align teaching and research and to be able to benefit from such 
interaction in universities and institutes of higher education. 
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