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  چکیده

ت رشته هاي مختلف متفاوت است و این تفاوت از ماهیهاي اعضاي هیات علمی در رشتهمطالعات نشان داده است نوع و حجم فعالیت :زمینه و هدف

اي انجـام  هاي رشـته تحقیق حاضر با هدف بررسی دیدگاه اعضاي هیات علمی در مورد سهم کارکردهاي دانش پژوهی مبتنی بر تفاوت. پذیردتاثیر می

  .شده است

م پزشکی شیراز عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و علو 1200آماري  جامعه. انجام شد 1393در سال تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی و :بررسی  روش

ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بـر  . شدپرسشنامه بازگردانده  265. نفر به عنوان نمونه برآوردگردید 300بود که بر اساس جدول مورگان، 

نتایج با استفاده . شدتایید 91/0متخصص و پایایی با استفاده از آلفاي کرونباخ  5صوري و محتوایی با دیدگاه  سوال در مقیاس لیکرت بود که روایی 37

  .آنوا تحلیل گردیداز آزمون

هاي فنـی مهندسـی،   سهم پژوهش در رشته. کمترین سهم را داشت] همزبانی با جامعه[ها پژوهش بیشترین و دانش پژوهی تعهد درهمه رشته :ها یافته

نیمـرخ  . (P value <0.05)ه در علوم انسانی و علوم پزشـکی بیشـتر بـود   ، و همزبانی با جامع(P value<0.05)علوم پایه و علوم پایه پزشکی بیشتر بود

کـه نیمـرخ   مهندسی، علوم پایه محض و علوم پایه پزشکی نزدیکی بیشتري داشت و کشش آن به سمت پژوهش بود درحالی يوضعیت بهینه در رشته

  .هاي علوم انسانی، پیراپزشکی و بالینی کشش بیشتري نسبت به آموزش داشترشته

-اصالحات نظام ارزیابی فعالیتها و مهم باید در آیین نامهاین موضوع . سهم هر یک از کارکردها با توجه به ماهیت رشته متفاوت است :نتیجه گیري

  .علمی در نظر گرفته شودهاي اعضاي هیات

 .کارکرد علمیدانش پژوهی، اعضاي هیات علمی،  :کلیدي گانواژ
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  مقدمه

و  کارکردهــاي دانشــگاه متــون و ادبیــات آمــوزش عــالی، در   

   .اندبندي شده دسته هاي متنوعیبه حوزه دانش پژوهی هايعرصه

بـه  »تحقیقـات اصـیل  «یـا   (Discovery) پژوهی اکتشـاف دانش

معناي کشف دانش جدید با هدف دستیابی بـه درك بهتـري از   

 يدنیاست که ضرورتی مهم بـراي پویـایی دانشـگاه و جامعـه    

هــاي وزهـکــه در حــ اتیـهــاي تحقیقــفعالیــت. علمــی اســت

تخصصی دانش انجام شده و منجر به گسترش مرزهاي جدیـد  

). 2،3،4، 1( گردد تعریفی از کـارکرد اکتشـاف اسـت   می دانش

پژوهشی استاد و دانشجو در زمان پایان نامه کـه منجـر    ارتباط

به تولید دانش نوین، تحقیقات اصیل، ایجـاد تفکـر نقادانـه در    

شود، می تعمیق دانشو پشتکار در علم و  جستجوگري و دانشجو

ــارا ــا ـدر مجــالت علمــ یـی پژوهشـــمقــاالت علمــ يهی ی ی

یک نظریه جدید یا ثبت  يارایههاي ملی و بین المللی، همایش

  ).1،4( یک اختراع، از مصادیق دیگر اکتشاف است

 (Teaching & Learning) پژوهـی تـدریس و یـادگیري   دانـش 

ه منجر بـه ارتقـاء   اي است کهاي عالمانهاي از نوآوريمجموعه

ممکن است هر هیـات علمـی بتوانـد    ). 5،6( شودیادگیري می

کـه شـامل   اسـت همـان هنـر معلمـی   این. یک معلم خوب باشد

امـا  ). 8،7( هاي معلم براي یادگیري بهتر دانشجو اسـت فعالیت

کنـد زیـرا ایـن    این، به تنهایی یادگیري دانشجو را تضمین نمی

حتـوایی و تخصصـی اسـتوار    سطح از معلمی صرفا بر دانش م

براي دستیابی به کارکرد عالمانه تدریس و یادگیري یـک  . است

عضو هیات علمی باید هم به دانش تخصصی و محتواي درس 

مـدیریت   يهـایی نظیـر نحـوه   مسلط باشد و هم به فراتوانـایی 

کــالس، ارتبــاط بــا دانشــجویان، طراحــی آموزشــی، طراحــی  

 اقتصادي، تحلیل سیاسـی  يگرافیکی، مدیریت تعارض، توسعه

 ، طراحی کوریکولـوم، بکـارگیري آمـوزش از راه دور   )9، 10(

آلـن و فیلـد   . اي یـک معلـم  هـاي حرفـه  و دیگر مهارت )11(

مل بخردانه در فرایند تدریس امعتقدند، تدریس عالمانه نوعی ت

و آموزش دانشجویان اسـت و چیـزي فراتـر از کـالس درس     

یس و یـادگیري، دانـش و   در کـارکرد علمـی تـدر   ). 12( است

شود فقـط محـدود   ها کسب میکه در طول سال تجربه معلمی،

و ) 1( اسـت » دارایی جامعـه «به معلم نیست بلکه به زعم بویر 

و بـازنگري در دسـترس قـرار     استفاده، نقـد  باید براي این دانش

  ).14و13( گیرد

هـاي اخیـر   در دهـه ویـژه  به (Integration) پژوهی تلفیقدانش

حرکت پرشتاب علم و تکنولـوژي،   .ت بیشتري یافته استاهمی

گستره وسیعی از دانش و اطالعات را پـیش روي انسـان قـرار    

داده است که به لحاظ سرعت تغییر اطالعـات، عمـر کوتـاهی    

در این بین، ارزیابی و تلفیـق قطعـات مجـزا و پراکنـده     . دارند

انـد و  دانش که به واسـطه تخصصـی شـدن از هـم دور شـده     

 هـاي علمـی اسـت   خت دانش جدید، ضرورت امروز محیطسا

عنصـر  » سازندگی«، و »ارتباط«عالوه بر ارزیابی دانش،  ).4، 1(

ـ    . اصلی در کارکرد تلفیق است -تادر ایـن کـارکرد، عضـو هی

تخصصی باریک فراتـر نهـاده و در    يعلمی پا را از یک حوزه

گرفته در درون یک هاي صورتجستجوي ارتباط بین پژوهش

علـم را  زیـرا اساسـا   ). 4( استهاي مختلف شته یا بین رشتهر

باید در زمینه وسیع مشاهده کرد تا بتوان روابط بـین رویـدادها   

). 5( را کشف نمود نه فقط در یک حوزه محدود و تخصصـی 

توان به مقاالت فـرا تحلیـل،   از مصادیق دانش پژوهی تلفیق می

اي، تولیـد  ن رشـته هاي بـی مرور نظام مند، تالیف کتاب، فعالیت

هـا و نقـدهاي   گـذاري، نوشـته  اسناد تصمیم سازي و سیاسـت 

  ).16، 15، 12( دهاي مرجع اشاره نموعلمی، ونوشتن کتاب

 مبتنی بر این باور است که  (Application)پژوهی کاربرددانش

به . شده زمانی ارزشمند است که به کار گرفته شوددانش تولید

شـاف و تلفیـق بـه جسـتجوگري و     پژوهی اکترغم آنکه دانش

پردازند اما دغدغه دانش اي میاي و بین رشتهخلق دانش رشته

. پژوهی کاربرد، به کار بستن دانش تولید شده و فایده آن است

دانش پژوهی کاربرد نشان دهنده پاسخگویی دانشگاه در قبـال  
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بکارگیري دانش تولید شده از سایر کارکردهاي علمـی اسـت؛   

 و یا تلفیق شده در دانشگاه یزان از دانش تولید، انتقالم اینکه چه

  ).17( مشکل بیانجامد حل به و کارگرفته شود به در عمل تواندمی

 (Engagement)زبـانی بـا جامعـه یـا تعهـد      دانش پژوهی هـم 

نزدیکی و هـم   باهدفعرصه نوتري از دانش پژوهی است که 

ت توجـه  ضـرور  .شـد  مطـرح ها با عامـه مـردم   زبانی دانشگاه

ل اصـلی جامعـه از   یها و مراکز آموزش عالی بـه مسـا  دانشگاه

ــه اســت  ــورد بررســی قرارگرفت ). 18-22( جهــات بســیاري م

ها نه تنها باید رویکردهاي خود نظران معتقدند دانشگاهصاحب

ل جامعه تنظیم نمایند بلکه بایـد  یرا متعهدانه در مسیر حل مسا

واسطه با عموم جامعـه و  بیهایی را براي ارتباط قادر باشند راه

توجـه بـه   . ترجمان دانش تخصصی به بیان عامـه مـردم بیابنـد   

کارکرد اجتماعی همزبانی دانشگاه با مـردم در نقـدي بـر ایـن     

ها و اعضاي هیات علمی به ویـژه بعـد از   نکته بود که دانشگاه

جنگ جهانی دوم به تخصص گرایی مفـرط و تولیـد پـژوهش    

» متخصـص «ت علمی تنها بـه عنـوان   بیشتر روي آوردند و هیا

تعریف شد و همـین سـر آغـاز دور شـدن تـدریجی دانشـگاه       

ــود ــاب). 23(ازجامعــه ب ــا در کت دانشــگاه، تفکــر علمــی، « پای

هـا در  ، به اهمیـت و جایگـاه دانشـگاه   »حیطه عمومیونوآوري

هـا،  برگـزاري جشـنواره  . کندافزایش معرفت عمومی اشاره می

آگـاهی  ها، نقـش مدارس، ارتباط با رسانه ها، ارتباط بانمایشگاه

هاي عمومی، برگـزاري مسـابقه   بخشی دانشگاه از طریق رسانه

ســال، » ه فهــممــعا«کتــاب علمــی تــالیف یــا ترجمــه بهتــرین

هـاي غیـر تخصصـی    ها و نشریههاي عمومی، ماهنامهسخنرانی

هـاي  کوتـاه، ارتبـاط دانشـگاه بـا مـردم در پـارك      با پیام هـاي 

ی و ایجـاد سـراهاي ارتبـاط علـم بـا جامعـه از       علم -تفریحی

ما در ). 24(شمردمصادیق ارتباط دانشگاه با عموم جامعه بر می

  .کنیماین مقاله از واژه تعهد به همزبانی با جامعه یاد می

 اتـامـا مطالعـ   ،با وجود تنوع مفهومی در کارکردهاي دانشگاه

اي اعضـاي  در نظام ارزیـابی و ارتقـ  از دیرباز، نشان داده است 

هیات علمی، کارکردهاي پژوهشی برتـري بیشـتري داشـته تـا     

، خدمت رسانی، یا ارتباط با جامعـه،  که گاه، نقش معلمیجایی

، 1( شـده اسـت  تحت تاثیر نوشتن مقاالت تخصصی کمرنـگ  

جامعـه  چـالش پـژوهش در مقابـل آمـوزش،     گرچه  .)26، 25

در اي نگري در قبال تخصص گرایی، و کل نگـري بـین رشـته   

از دیرباز در آموزش عالی  ،افراطیتخصصی مقابل جزء نگري 

 Scholarship«مطـــرح بـــوده اســـت امـــا انتشـــار کتـــاب 

Reconsidered« هاي جدیدي بـود  توسط بویر یکی از سرفصل

که جامعه دانشگاهی را به بازخوانی کارکردهاي دانش پژوهـی  

دن و برجسـته نمـو   این اقدام در ابتدا به منظـور  ).1( فراخواند

یاددهی یادگیري به عنوان دانش پژوهی تببین اهمیت و جایگاه 

هـا و ارتبـاط بـین    کـارکرد دانشـگاه  »تـرین  جدي«و ترین مهم

امـا   هاي اعضاي هیات علمی بودپژوهش و تدریس در فعالیت

از جملـه   الزامـات جدیـدي  هـا را بـه   به تدریج توجه دانشگاه

ویی دانشـگاه در  پاسـخگ  ،اطالعاتو دانش  ارزیابی و مدیریت

 و ایجاد زبان مشترك بین متخصصین و عموم مردم قبال جامعه

توجـه  در الگویی مشابه در کشورمان ایران نیز . معطوف داشت

 ي-، بـه ویـژه در دهـه   پژوهشـی مقـاالت   یتکمروز افزون به 

دغدغه مغفول ماندن کارکردهـاي آموزشـی را بـه دنبـال      ؛اخیر

هـاي علـوم   دانشـگاه ، 1387-88داشت تا جـایی کـه در سـال    

پزشکی با طـرح و ورود مفهـوم دانـش پژوهـی آموزشـی بـه       

ادبیات آموزش علوم پزشکی و تبیین ضرورت نگاه عالمانه بـه  

تـالش نمودنـد توجـه اعضـاي      فرایندهاي تدریس و یادگیري

 .)28،27( هیات علمی را بـه وظـایف معلمـی معطـوف دارنـد     

دغدغـه  نشـان داد  تحقیقاتی که پس از آن در کشور انجام شد 

 درکم رنگ شدن کارکردهاي آموزشی درمقایسه بـا پـژوهش،   

   .)29-32( وجود داردهاي ایران نیز دانشگاه

نکته دیگر آنکه در نظام ارزیابی و ارتقاي اعضاي هیات علمی 

کارکردهـاي  و تناسـب  اي و ظرفیـت  به تفاوت ماهیـت رشـته  

جـه شـده   اي کمتـر تو رشـته هاي حوزه دانش پژوهی با ویژگی

در این پژوهش تـالش شـده اسـت ضـمن مـروري بـر       . است

پژوهی، دیدگاه اعضاي هیات علمی در مورد کارکردهاي دانش
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مورد بررسی  مختلف ايهرشته رکردها باااین ک تناسب هر یک از

   :به این منظور سه هدف عمده دنبال شده است .قرار گیرد

دانـش  هـاي  حیطـه توسعه یافتگی کمی شناسایی وضعیت  -1

 از دیدگاه اعضاي هیات علمیدر دانشگاه  پژوهی

بر مبـانی  هاي دانش پژوهی حیطهمقایسه وضعیت موجود  -2

 از دیدگاه اعضاي هیات علمی ايرشته تفاوت

هاي دانش حیطهشناسایی وضعیت مطلوب توسعه یافتگی  -3

از دیدگاه اعضاي  ايدانشگاه بر مبانی تفاوت رشته درپژوهی 

  هیات علمی

 

 روش بررسی

توصیفی پیمایشـی   يبه شیوه ،تحقیق حاضر با رویکرد کمی   

 1200آمـاري پـژوهش    يجامعـه . انجام گردید 1393سال در 

 بودعضو هیات علمی دو دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز 

نفر به عنوان نمونـه بـرآورد    300که بر اساس جدول مورگان، 

اي بـه نسـبت تعـداد    هها به روش تصـادفی طبقـ  نمونه. گردید

 ،پایهعلوم اي علوم انسانی، اعضاي هیات علمی در حوزه رشته

با توجه به تنـوع   .فنی مهندسی و علوم پزشکی  انتخاب شدند

اي رشته يبه سه زیر حوزه اي در علوم پزشکی این حوزهرشته

. ]پزشکی بالینی، علوم پایه پزشـکی و پیراپزشـکی  [ تقسیم شد

ابـزار تحقیـق   . نامه کامل بازگردانده شدپرسش 265 در مجموع

حیطـه   5سـوال در   37پرسشـنامه محقـق سـاخته مشـتمل بـر      

یـادگیري، تلفیـق    ، تدریس وهاي تخصصیپژوهشیا  اکتشاف

دانش، کاربرد دانش و همزبانی با جامعه بود و به بررسـی ایـن   

هـا، چـه سـهمی از     حیطـه ازپرداخـت کـه هـر یـک     سوال مـی 

سال گذشته به خود اختصـاص داده   3ا درر اساتیدهاي فعالیت

ـ ارزش هر گویـه در مقیـاس لیکـرت شـش گزی     .است اي از هن

صـوري و   روایـی . قرار داشت) 1( تا بسیار کم) 6( بسیار زیاد

و پایـایی   متخصص 5نظرات  محتوایی پرسشنامه با استفاده از 

 در. تایید گردیـد  91/0آلفاي کرونباخ به میزان  ازآن با استفاده 

از افـراد خواسـته   در یک سوال مسـتقل  نامه پرسشمت دوم قس

مـورد انتظـار از   خود سهم  يشد با توجه به اختصاصات رشته

به نحـوي   100را از صفر تا ] حالت بهینه[ پنجگانه کارکردهاي

اسـتفاده از نـرم    نتـایج بـا  . شـود  100امتیاز دهند کـه مجمـوع   

 ، (One Sample T-Test)ايتک نمونه تی آزمون و  spss 18رافزا

  .گردیدتحلیل (Tuky)و توکی (ANOVA)آنوا

  

 هایافته

 191% (72زن و ) نفـر  74( کنندگانشرکت% 28در مجموع    

% 43، )نفــر 33(علمــی مربــی يتبــهر% 12. مــرد بودنــد) نفــر

 )نفـر  47% (18و ) نفـر  71( دانشـیار % 27، )نفـر 114( استادیار

تـا   3بـین  ) نفـر  103( %39 کاري،ي از نظر سابقه .استاد بودند

تـا   21)نفر 67%  (25سال و  20تا  11) نفر 95% (36سال،  10

اي، از نظر توزیع رشـته  .کاري داشتندي سال یا بیشتر سابقه 30

علـوم  ) نفر 46% (4/17گروه فنی و مهندسی، ) نفر %49 (5/18

پزشـکی  ) نفـر  44% (6/16علوم پایـه، ) نفر 47% (7/17انسانی، 

) نفـر  39% (7/14علوم پایه پزشکی، و ) نفر 40(% 1/15بالینی، 

  .هاي پیراپزشکی بودندرشته

 ون تـی ـآزمـ  بـا  یـپژوهـ شـدانت موجود ـی وضعیـدر بررس

زیـر میـانگین    دانـش پژوهـی  کارکردهـاي  همـه اي، نمونـه تک

ــد ــور مقایســه  و )P >01/0( متوســط بودن ــه ط ــارکرد  ،ايب ک

مـوزش، تلفیـق،   پژوهش بیشترین میانگین و در مراتب بعدي آ

  . داشتند کاربرد و همزبانی با جامعه قرار

به تفکیـک رشـته، نتـایج    دانش پژوهی در بررسی کارکردهاي 

 پذیرنداي تاثیر مینشان داد همه کارکردها از عامل حوزه رشته

)01/0< P .(اي از آزمـون  رشـته هـاي بـین  بررسی تفاوت براي

شـده   ارایـه  1 ولتعقیبی توکی استفاده شد که نتایج آن در جد

کارکرد پـژوهش در علـوم انسـانی در مقایسـه بـا فنـی       . است

مهندسی، علوم پایه و علوم پایـه پزشـکی بـه طـور معنـاداري      

هـا  کارکرد تلفیق در علوم انسانی بیشتر از دیگـر رشـته   وکمتر 

ها علوم فنی مهندسی در مقایسه با دیگر گروه). P >01/0( بود

  .)P >01/0( شان دادسهم بیشتري از کاربرد را ن
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  به تفکیک رشته دانش پژوهینتایج آزمون تعقیبی توکی در مورد تفاوت کارکردهاي   :1جدول 

Sig گروه   هااختالف میانگینII  گروهI کارکرد 

001<P  934/0 فنی مهندسی علوم انسانی 

ش
وه

پژ
 

001<P  766/0 فنی مهندسی پزشکی بالینی 

001<P  835/0 -  م انسانیعلو  علوم پایه  

001<P  823/0 -  علوم انسانی  علوم پایه پزشکی  

001<P  668/0  علوم پایه  پزشکی بالینی  

001<P  529/0  علوم پایه  پیراپزشکی  

001<P  655/0  علوم پایه پزشکی  پزشکی بالینی  

001<P  516/0  علوم پایه پزشکی  پیراپزشکی  

001<P  593/0 علوم انسانی فنی مهندسی 

ق
فی

تل
 

001<P  817/0 علوم انسانی  علوم پایه 

001<P  832/0  علوم انسانی پزشکی بالینی 

001<P  483/0  علوم انسانی  علوم پایه پزشکی 

001<P  662/0  علوم انسانی  پیراپزشکی 

001<P  935/0  فنی مهندسی  علوم انسانی 

رد
رب

کا
  

001<P  056/1  فنی مهندسی  علوم پایه 

001<P  631/0  هندسیفنی م پزشکی بالینی 

001<P  100/1  فنی مهندسی  علوم پایه پزشکی 

001<P  857/0  فنی مهندسی  پیراپزشکی 

001<P  759/0-  علوم پایه  علوم انسانی  

ی
بان

 ز
م
ه

  

001<P  544/0-  علوم پایه  پزشکی بالینی  

001<P  435/0-  علوم پایه  علوم پایه پزشکی  

001<P  447/0-  علوم پایه  پیراپزشکی  

001<P  215/0-  فنی مهندسی  علوم انسانی 

001<P  501/0  علوم پایه پزشکی  فنی مهندسی  
ش

وز
آم

 

001<P  424/0  علوم پایه پزشکی  علوم انسانی  

001<P  679/0  علوم پایه پزشکی  علوم پایه  

001<P  679/0  پیراپزشکی  علوم پایه  
  

گویـه   دهـد مـی نشـان   2کاربرد جدول  دانش پژوهیدر مورد 

خدمات کاربردي بهداشتی و درمانی در گروه  يارایهمربوط به 

پزشکان و پیراپزشکان در میزان باالیی گزارش شده است اما با 

هاي این حیطـه مربوطـه بـه ارتبـاط     توجه به اینکه اغلب گویه

هاي رشته رشد و فناوري بود میانگین صنعت و دانشگاه و مراکز

در . ]مهندسی در این تحقیق بیش از علوم پزشکی بدست آمـد 

آموزشی علوم پایه پزشکی بیشـترین میـانگین را   دانش پژوهی 

در ). P>05/0( اي نشـان داد هاي رشتهدر مقایسه با سایر حوزه

را  میـانگین  کمترین محض علوم پایه يهمزبانی با جامعه، حوزه

دانش پژوهی در ). P>01/0( نشان داد هارشته دیگر با در مقایسه

رین میـانگین را در مقایسـه بـا    آموزشی علوم پایه پزشکی بیشت

  ). P>05/0( اي نشان دادهاي رشتهسایر حوزه
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  )1-6دامنه میانگین ( ايبه تفکیک حوزه رشته دانش پژوهی هايگویههر یک از میانگین  :2جدول 

  رشته

  کارکردها

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز  دانشگاه شیراز

  زشکیپپیرا  زشکیپپایه علوم  بالینیپزشکی  علوم پایه  انسانی  مهندسی

ش
وه

پژ
  

 85/3 08/4 95/3 53/3 04/3  92/3  هاي تحقیقاتی انجام طرح. 1

 62/1 72/2 59/1 65/2 49/1 04/3  پتنت، ثبت اختراع، اکتشاف. 2

 67/1 30/2 91/1 04/3 89/1 55/2  تخصصی  ينظریه علمی جدید در حوزه يارایه. 3

 59/4 55/4 67/3 80/4 17/4 80/4  هاي علمی پژوهشیپوستر و سخنرانی در همایش ارایه. 4

 13/4 10/4 59/3 67/3 98/3 04/4  چاپ مقاالت علمی پژوهشی در مجالت داخل کشور. 5

 13/3 34/4 43/3 52/4 54/2 41/4  چاپ مقاالت علمی پژوهشی در مجالت خارج  . 6

 68/3 18/4 63/3 91/4 65/4 63/4  هاي دانشجویی راهنمایی و مشاوره پایان نامه. 7

ق
فی

تل
  

 32/2 52/2 30/2 22/2 70/3 35/2  مقاالت علمی ترویجی، نامه به سردبیر، نقد مقاالت دیگران . 8

 26/2 28/2 41/2 93/1 65/2 44/2  ...مقاالت حاصل از متا آنالیز، مطالعات موردیو . 9

 69/2 05/3 55/2 69/2 87/2 88/2  ايتدوین و راه اندازي یک فعالیت علمی بین رشته. 10

 82/2 98/2 18/2 72/2 54/3 71/2  نگارش کتاب، کتاب مرجع، جزوه درسی یا درسنامه . 11

رد
رب

کا
  

 77/1 78/1 63/1 87/1 78/1 61/2  رساندن یک ایده به مرحله تولید انبوه، ارتباط با مراکز رشد . 12

 16/2 90/1 09/2 98/1 98/1 88/2  کاربردي نمودن و به اجرا درآوردن نتایج تحقیقات . 13

 03/2 93/1 84/1 76/1 80/1 88/2  ...)نرم افزار، سخت افزار، (تولید یک محصول جدید . 14

 19/2 67/1 61/1 13/2 18/2 49/3  )تعداد قرار دادها( هاي ارتباط صنعت و دانشگاهفعالیت. 15

 02/3 30/2 73/4 04/2 59/2 22/3  )شاورهبهداشتی درمانی، مهندسی، م( خدمات کاربردي يارایه. 16

عه
ام

ج
ا 

ی ب
بان

 ز
م
ه

  

 47/2 43/2 66/3 57/1 67/2 12/2  هاي عمومی سخنرانی علمی در رادیو و تلویزیون و رسانه. 17

 17/2 12/2 27/2 38/1 93/2 02/2  ها و مجالت کثیراالنتشار عمومی چاپ مقاله در روزنامه. 18

 21/2 10/2 98/1 68/1 72/2 14/2  ش، مدارس و دانش آموزانارتباط با آموزش پرور. 19

 97/1 98/1 41/2 87/1 22/2 04/2  ، امور خیریه NGOهاي عام المنفعه، غیردولتی عضویت در انجمن. 20

 74/1 95/1 91/1 52/1 52/2 00/2  عضویت در شوراها و یا همکاري با نهادهاي عمومی و اجتماعی شهر . 21

 81/1 95/1 77/1 50/1 09/2 04/2  هاي اجتماعی، وبالگ نویسی، سایت شخصی ر شبکهعضویت د. 22

 77/2 90/2 43/2 43/2 33/2 67/2  آموزانارتباط مستقیم با مردم و دانش -مراسم روز دانشگاه باز . 23

 97/1 78/1 61/1 65/1 31/2 00/2  نوشتن یک کتاب براي دانش آموزان، عموم مردم یا نظایر آن. 24

 03/2 02/2 11/2 70/1 31/2 17/2  فعالیتی که منجر به حل یک مشکل اصلی مردم در شهر شده باشد. 25

ش
وز

آم
  

 30/2 15/2 25/2 67/1 80/2 10/2  تجارب آموزشی به عنوان یک معلم  يچاپ مقاله در زمینه. 26

 90/2 45/3 02/3 45/2 56/2 55/2  انجام یا مشارکت در انجام ارزیابی درونی رشته، موسسه  یا گروه . 27

 77/2 08/3 93/2 60/2 48/2 63/2  جدید تدریس یا ارزشیابی دانشجو در کالس  يبه کارگیري یک شیوه. 28

 12/3 60/3 36/3 83/2 72/2 69/2  درسی یا راهنماي مطالعه  يتدوین یا مشارکت در تدوین برنامه. 29

 33/3 50/3 05/3 00/3 87/2 63/2  هاي آموزشی ي درسی یا برنامههانقد، بازنگري و اصالح برنامه. 30

 74/2 72/2 39/2 96/1 39/2 24/2  تجارب معلمی  يسمینار آموزشی در زمینه يارایه. 31

 68/2 67/2 27/2 82/1 67/2 35/2  تعلیم و تربیت  يهاي حوزهشرکت در همایش. 32

 13/2 10/2 77/1 52/1 04/2 06/2  ی به عنوان معلم یا مدیرگردآوري و ثبت تجارب مدیریتی آموزش. 33

 64/1 92/1 68/1 52/1 93/1 76/1  نوشتن تجارب دوران هیات علمی براي سایر همتایان یا دانشجویان. 34

 13/2 95/2 14/2 07/2 30/2 82/2  ...)هاي آموزش الکترونیکی راه اندازي رشته و مشارکت در برنامه. 35

 31/2 63/2 16/2 89/1 11/2 22/2  ... سازي یک فرایند آموزشی، مدیریتی، کاربردي و  ا و مستندارتق. 36

 97/1 67/2 33/2 91/1 09/2 08/2  هاي آموزشی یا تعریف یک عرصه جدید در آموزشنوآوري يارایه. 37
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عالوه بر بررسی دیدگاه اعضاي هیات علمی درمورد میزان 

در دانشگاه، در یک سوال موجود  دانش پژوهیکارکردهاي 

ها خواسته شده بود با توجه به اختصاصات کوتاه پاسخ از آن

را بین  علمی کارکردهاي از انتظار مورد مطلوب وضعیت ،ايرشته

کارکردها  يبه نحوي که مجموع نمره نمایند دهی نمره 100تا  0

  :در نمودارهاي ذیل نشان داده شدبخش  نتایج این. شود 100

  
    

  هاي مختلفاز دیدگاه اعضاي هیات علمی رشته دانش پژوهیوضعیت مورد انتظار کارکردهاي  :1نمودار

  
پژوهش، تدریس، کاربرد، تلفیق و : مهندسی به ترتیبگروه فنی

علوم انسانی  همزبانی با جامعه را اولویت اصلی مطرح نمودند

شـابه  تدریس، پژوهش، تلفیق و در سطحی مکارکرد : به ترتیب

هرا به عنوان اولویت علـوم انسـانی    کاربرد و همزبانی با جامع

پـژوهش، تـدریس،کاربرد،   : علوم پایـه بـه ترتیـب    .نمودندبیان

: گـروه پزشـکان بـالینی بـه ترتیـب      ؛تلفیق و همزبانی با جامعه

تدریس، پژوهش، کاربرد، و در سطحی مشابه تلفیق و همزبانی 

بـالینی  هـاي پزشـکی  هاي اصـلی در رشـته  اولویت با جامعه را

تـدریس، پـژوهش   : علوم پایه پزشکی به ترتیب .دنمطرح نمود

کاربرد، تلفیق و همزبانی با جامعـه   را در سطحی مشابه، سپس

 و هاي اصلی حوزه علوم پایه پزشکی مطرح نمودنـد را اولویت

تدریس، و در سطحی مشابه پـژوهش و  : پیراپزشکان به ترتیب

هـاي  را اولویـت  سپس تلفیق و همزبـانی بـا جامعـه    کاربرد، و

  .]2مجموعه نمودارهاي [ نداصلی پیراپزشکی مطرح نمود

  

 جامعهآموزش                         پژوهش                      کاربرد                         تلفیق                     همزبانی با       
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  ايدانشگاه بر اساس تنوع رشته یپژوهدانش مطلوبیت مورد انتظار کارکردهاي  :2نمودار  

  

 بحث

یا اکتشاف، » پژوهش« کارکرد نشان داد،تحقیق حاضر نتایج    

، دانـش پژوهـی  گـر کارکردهـاي   یتالف قابل توجهی از دبا اخ

بیشترین میانگین را داشت، و در مراتب بعدي آموزش، تلفیق، 

این یافته با نتایج تحقیقات . کاربرد و جامعه نگري قرار داشتند

و سیمپسون  )3( ، مارکز)26( ، تحقیقات بنیاد کارنگی)1( بویر

تا حد  نتیجهاین رسد به نظر می. همسو است )33(و همکاران

زیادي از نظام ارزشیابی و ارتقاي اعضاي هیـات علمـی تـاثیر    

گوید اعضاي هیات علمـی زمـانی بـه    چنانکه وینتر می .پذیرد

دهنـد کـه در   کارکرد علمی تدریس و یادگیري توجه نشان می

هـا جایگـاهی داشـته و از دیـدگاه     نظام ارتقـا و تشـویقات آن  

دلیـل دیگـر   ). 34(تلقی شود دانشگاه و آموزش عالی ارزشمند

هـایی غیـر از   اعضاي هیـات علمـی بـه فعالیـت    کمتر گرایش 

-و ابهـام در انـدازه   پژوهش،پژوهش شاید قابل سنجش بودن 

که سوبررو و جایارتن دریافتند چنان. ها باشدگیري سایر حیطه

اغلب اعضاي هیات علمی به ویژه اعضاي هیات علمی بـالینی  

و یادگیري و نیز کـارکرد تعهـد بـه     معیارهاي کارکرد تدریس

 داننـد جامعه را در مقایسه با پژوهش، انتزاعی و نا ملموس می

-درمجموع تحقیقات زیادي موید آن است که در رشـته ). 35(

ارزشـیابی   يهاي بالینی علوم پزشکی باید در تعریف و نحـوه 

ــت ــارچگی    فعالی ــمن یکپ ــود و ض ــازبینی ش ــی ب ــاي علم ه

ی، بایـد در سـازوکارهاي ارزیـابی و    کارکردهاي دانـش پژوهـ  



  71        و همکاران کریمیان

 97بهار  ،29 ي شماره ،11 ي دوره پزشکی، علوم در آموزش ي هتوسع ي مجله

). 36-38( تشویقی، به همه انواع دانش پژوهی ارج نهاده شود

یک دلیل دیگر براي پررنگ بودن پژوهش در بین کارکردهاي 

وهی و توجه کمتر به دیگـر کارکردهـا ممکـن اسـت     ژدانش پ

 .هاي زمانی و مشغله اعضـاي هیـات علمـی باشـد    محدودیت

عضـاي هیـات علمـی    ا نشان داد ارانو همک پترسونتحقیقات 

و یادگیري دارند  تدریسهاي فعالیتبالینی وقت کمتري براي 

شود و کمتر می بیمارانها صرف زیرا بخش زیادي از وقت آن

هاي جدید آموزشی و دانش ها و سیاستآیین نامهوقت دارند 

و با توجه به محدودیت زمـانی   پژوهی و ارتقا را دنبال نمایند

هـاي شـایع   دهند وقت باقی مانـده را صـرف شـیوه   می ترجیح

 ).4(ارزشیابی اعضاي هیات علمی مبتنی بر تولید مقاله نماینـد 

بـا  هاي علوم پزشکی کشور ایران احتماال در دانشگاه این تاثیر

بهداشـت و  ادغام یافته بـا   آموزش علوم پزشکیتوجه به نظام 

درمـانی زمـان   و با توجه به بار کـاري   استدرمان پر رنگ تر 

در تحقیـق  . مانـد هاي تحقیقاتی باقی مـی کمتري براي فعالیت

هـاي  هاي دانشـگاه علـوم پزشـکی، رشـته    در بین رشتهحاضر 

علوم پایه پزشکی بیشـترین میـزان دانـش پژوهـی تـدریس و      

ـ ـوزش را نشـیادگیري یا آم ـ . دـان دادن ـ ـا توجـ ـب ه کمتـر  ـه ب

اي ـهـ هـه بـا رشتـ  ـی در مقایسـ ـاي بالینـ ـهـ تـالیـ ـودن فعـب

امـا از سـوي دیگـر    پزشکی بالینی این نتیجه قابل توجیه است 

هاي وزارت علوم بـه رغـم عـدم    هاي غیر بالینی دانشگاهرشته

اشتغال در فضاهاي بالینی میـزان بسـیار کمـی از کارکردهـاي     

این تفـاوت تـا حـدي    . ش پژوهی آموزشی را نشان دادندـدان

دانـش   يي الزم بـراي توسـعه  هـا تواند متاثر از زیرساختمی

. نظیر مراکز توسعه آمـوزش باشـد   تدریس و یادگیري پژوهی

همچنین ماهیت رشته نیز بر نوع بـرون دادهـاي علمـی تـاثیر     

   .دارد

پنجگانـه  دانش پژوهی مقایسه وضعیت موجود کارکردهاي در 

 نشـان داد  تحقیـق حاضـر   اي، نتـایج هاي رشتهتفاوت مبنايبر 

 دانش پژوهیزان توسعه یافتگی کارکردهاي ماهیت رشته بر می

 زیرااین نتیجه در تحقیقات زیادي تایید شده است  .موثر است

هاي دانشگاهی هم از نظر اجتماعی و هم از نظر شناختی رشته

خـود   هاي خاصاند و قالب هاي فکري و سنتبا هم متفاوت

هـاي  معتقـد اسـت دنیـاي رشـته     دل فـاورو . )39-43(دارند را

ت علمـی  اکه اعضاي هیـ دارندهاي متفاوتی اهی، فرهنگدانشگ

هر رشته دانشگاهی با توجه به ایـن فرهنـگ، در وظـایف سـه     

و خـو   شـوند مـی  اجتمـاعی گانه پژوهش، تدریس و خدمات، 

در ادامـه   2017در  و سیمپسون1973در  بیگلن )44( گیرندمی

 از ماهیت رشته دادهاي علمینوع برون ندمعتقددیدگاه بیگلن، 

اي خود را بر دسته بندي رشته بیگلن. )45، 40( می پذیرد تاثیر

؛ درجـه کـاربردي   )سـخت /نـرم (انعطـاف  اساس سه بعد درجه

ــودن ــاربردي( ب ــض/ک ــه و در) مح ــودات  ج ــا موج ــاط ب ارتب

انجـام  ) غیر مرتبط با موجود زنده/ مربوط به موجود زنده(زنده

، نظیـر شـیمی، ریاضـی   محـض   هـاي به زعم بیگلن رشـته . داد

ارنــد و از مهندســی کــه ســاختار علمــی محکمــی د و فیزیــک

تـر و  دقیـق در روشـمندي علمـی    قطعیت باالیی برخوردارنـد 

که میزان قطعیت در در حالی. ی قطعی تري دارندمهاي علیافته

تر است و ابهام و تغییر در این حوزه بیشـتر  علوم انسانی پایین

   .)40(است

تعهـد یـا همزبـانی بـا      دانش پژوهـی  کارکرددر تحقیق حاضر 

ــه  ــتهدر جامع ــ رش ــکی ب ــاي پزش ــانی و  ه ــوم انس الینی و عل

هاي علوم پایه محض بودند که بـا  یش تر از رشتهپیراپزشکی، ب

تحقیقات وي . همسو است دوبرنیکاز جمله تحقیقات گذشته 

هاي کـاربردي، سـخت و زنـده بـیش از     اساتید رشتهنشان داد 

زنـده در دانـش پژوهـی     هاي محض، نـرم و غیـر  اساتید رشته

سـهم  در تحقیق دوبرنیک همچنـین  . فعالیت داشتند نگر جامعه

 به يجامعه نگرو تعهد  فعالیت اعضاي هیات علمی در کارکرد

هاي کـاربردي و زنـده نظیـر علـوم پزشـکی      وهش در رشتهژپ

] علـوم پایـه محـض   [هاي محـض و غیـر زنـده    بیشتر از رشته

جامعـه  میزان کارکرد تعهد در تحقیق دوبرنیک  .)43و  42(بود

هـاي  هـاي کـاربردي بیشـتر از رشـته    در رشـته به آموزش  نگر

از جهت کارکرد تعهد به جامعه با تحقیق حاضر محض بود که 
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اي میــزان هــاي رشـته ی دیگـر از تفـاوت  ـیکــ .تـهمسـو اسـ  

سـهم ایـن   کاربرد بود که در تحقیق حاضـر   حیطههاي فعالیت

ی و پزشـکی بـیش از سـایر    مهندسـ هـاي فنـی  در رشتهکارکرد 

 .داردها بـود کـه بـا نتیجـه تحقیـق دوبرنیـک همخـوانی        رشته

-همچنین در تحقیق دوبرنیک میزان ارتباط با صنعت و تجاري

هاي نـرم بـود کـه بـا     هاي سخت بیش از رشتهسازي در رشته

نیـز   ينتایج تحقیق دیگـر  ).42(همسو بودنتیجه تحقیق حاضر 

یر علوم اجتماعی، علوم سـالمت و  هاي زنده نظرشته نشان داد

و علـوم  کشـاورزي و جنگلـداري،   بهداشت، مطالعـات زنـان،   

هاي فنی مهندسی سخت و علوم پایه در مقایسه با رشتهتربیتی 

کـه بـا   تمایل بیشتري به کارکرد جامعه نگـري داشـتند   محض 

پایـان  در  بینسفلد. )46( نتایج تحقیق حاضر کامال همسو است

اساتید علوم انسانی به ویژه علـوم تربیتـی و    ،دریافت نامه خود

نگـري توجـه داشـتند امـا     علوم اجتماعی بیشتر به بحث جامعه

اعضاي هیات علمی علوم پایه به ویژه ریاضی بیشترین اهمیت 

نکتـه دیگـر آنکـه در     ).17( دادندهاي تخصصی را به پژوهش

تحقیق حاضر در سوالی که از اعضاي هیات علمی پرسیده شد 

 يدر رشـته دانـش پژوهـی   م مطلوب هریک از کارکردهاي سه

خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ میزان کارکردهـاي پژوهشـی   

علـوم فنـی مهندسـی، علـوم پایـه       يمورد انتظار در سه رشـته 

ها و کششِ بـه  محض و علوم پایه پزشکی بیشتر از سایر رشته

علوم هاي بالینی، که در مورد رشتهسمت پژوهش بود در حالی

ایـن  . انسانی و پیراپزشکی کشش تمایل به سمت آموزش بـود 

هاي علوم پایه و داراي ساختار علمی دهد رشتهمساله نشان می

شــی داشــته و پژوههــاي ســخت تمایــل بیشــتري بــه فعالیــت

در . داننـد تـر مـی  اصلی خود را در ایـن حـوزه مهـم    ماموریت

ی بـالینی  هاي علوم انسانی، پیراپزشـکی و پزشـک  حالیکه رشته

و  تمایل دارند بیشتر به سمت آمـوزش گـرایش داشـته باشـند    

نمـودار  وقتـی در  . داننـد تر مـی توجه به این عرصه را ضروري

هاي بالینی نگاه کاربرد در رشته دانش پژوهی به ضلع 2شماره 

هـاي علـوم   دانشـگاه  کنیم، به رغم آنکه در وضـعیت فعلـی  می

 يارایـه هاي کاربردي الیتهاي بالینی بیشتر به فعرشتهپزشکی 

خدمات سالمت اشتغال دارند اما در وضعیت مطلوب این بعد 

دهـد  ایـن امـر نشـان مـی    . انـد را کمتر از آموزش تقاضا کـرده 

هـاي بـالینی و   پزشکان بالینی ضرورت کاسـتن از بـار فعالیـت   

  .اندرا احساس کرده بالینی توجه بیشتر به آموزش

  

  نتیجه گیرينتیجه گیري

، )پـژوهش ( اکتشـاف دانـش  پـنج گانـه    هـاي کارکردتناسب    

 زبـانی و هم دانش تلفیق، )آموزش( تدریس و یادگیريکاربرد، 

اهمیـت زیـادي دارد شـرایط نشـان      هاماهیت رشته وبا جامعه 

در نظام ارزیابی و ارتقاي اعضـاي هیـات   دهد به این مساله می

در بین کارکردهاي از سوي دیگر  .علمی کمتر توجه شده است

بـه  یـا اکتشـاف،   ، دستاوردهاي عرصـه پـژوهش   پژوهیدانش 

اخیر از نظر ارزش آفرینی، تقویـت   يعلت توجهی که در دهه

ها، تاثیر در نظام ارزشیابی و ارتقـاء و وجـود   نسبی زیرساخت

بـیش از دیگـر    هـاي نشـر و تسـهیم دانـش، نسـبتا     زیرساخت

 تمایـل در  ،ايرشـته رسد ماهیت اما به نظر می. است ها عرصه

تـاثیر دارد و از ایـن رو ضـمن ضـرورت     علمی به کارکردهاي 

 دانشـگاه  کارکردهـاي علمـی  همه هماهنگ در توجه به توسعه 

هـاي نظـام ارزیـابی کارکردهـاي     در تعیین شاخص ،الزم است

و  مختلفهاي ماموریت رشتهعلمی، ترفیع، ارتقا و تشویق، به 

آن هـاي متناسـب بـا    زیرسـاخت ها توجه شـود و  ماهیت رشته

یاددهی یادگیري  کارکرد علمیتفاوت توسعه . پیش بینی گردد

-در مقایسه با رشته[ هاي علوم پزشکی و غیر پزشکیدر رشته

تواند متـاثر از وجـود   تا حد زیادي می ]هاي غیر علوم پزشکی

باشد که اکنـون   یا مراکز مشابه آموزش پزشکی يمراکز توسعه

ــت آمو   ــی از معاون ــاختار مشخص ــوان س ــه عن ــطح ب ــی س زش

از این رو توجـه  . اندمشغول به فعالیتها وزارتخانه تا دانشکده

رکردهـاي  سازي اعضاي هیات علمـی در تقویـت کا  به توانمند

قابـل   هـا همه رشـته آموزشی به عنوان یک ضرورت اصلی در 

  . تامل است
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 تقدیر و تشکر

دانم از رهنمودهاي ارزشمند اساتید گرانقـدر  برخود الزم می   

صباغیان زهرا کتر حسن پرداختچی و سرکار خانم دکتر آقاي د

اساتید محترم دانشـکده علـوم تربیتـی و روانشناسـی دانشـگاه      

   يهمچنــین از کلیــه. شـهید بهشــتی تشــکر و قــدردانی نمــایم 

  

دانشگاه شیراز و [آماري پژوهش  ياعضاي هیات علمی جامعه

و هـا  کـه در تکمیـل پرسشـنامه   ] دانشگاه علوم پزشکی شـیراز 

نگارش نظرات ارزشمند خود مرا یاري دادند و نیز کارشناسان 

هـا بـا مـن همکـاري     هاي آموزشی که در گـرداوري داده گروه

  .گزارمنمودند بسیار سپاس
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