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  ايرانارائه مدلي براي ايجاد دانشگاه پژوهشي در نظام آموزش عالي 
  3علي خلخالي ، 2نادرقلي قورچيان ، 1زهره شكيبايي

  
  چكيده

 حاضر بر مقاله.  به سوي پژوهش محوري تغيير دادندبسياري از دانشگاه هاي دنيا رسالت خود را از آموزش محوري    
در چارچوب پرسش هاي هاي دانشگاه پژوهشي ساختار اين نوع دانشگاه را   كاربستآن است تا با تأكيد بر ماهيت و

 مدل مناسب دانشگاه پژوهشي در كشور -2 هاي اصلي دانشگاه پژوهشي كدامها هستند؟ مؤلفه -1  .تبيين نمايدزير 
ساس منطق مدل ر اب درجه تناسب مدل پيشنهادي از نظر متخصصان آموزش عالي چگونه است؟-3 ايران كدام است؟
، مديران گروه ها و اعضاي هيأت علمي دكترا و مربيان با ، معاونينساؤراز  ي نفر500نمونه يك ، هاي تحليل عاملي

با فرا تحليل دانشگاه هاي پژوهشي موجود و . به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شدند دانشگاه هاي شمال كشورتجربه 
الي طراحي و در  سؤ66پرسشنامه اي و براين اساس  اه پژوهشي شناسايي شديازده بعد يك دانشگ، موضوعمباني نظري 

فتن ساختار معني داري از تركيب در گام بعدي جهت يا .معرض قضاوت مشاركت كنندگان پژوهش قرار گرفت
 به ماتريس ضرايب همبستگي مربوطو از روش تحليل عاملي از نوع تحليل مؤلفه هاي اصلي ، مؤلفه ها و پاسخ ها

. باشد عامل اصلي 7رايند مدلسازي دانشگاه پژوهشي بايد داراي فنتايج اين تحليل ها نشان داد كه . لفه ها استفاده شدؤم
رتباطات بين المللي و بين فرهنگي، آزادي صالحيت ها و ا، برآوردها نشان مي دهند كه پس از نام گذاري اين عوامل
، به روزسازي زيرساخت هاي ملي و فرامليمركز بر بازتابثروت، ت، توان خلق منابع و و مسئوليت علمي اجتماعي

از واريانس مشترك در % 50 حدود جمعاًآموزش و پژوهش بين رشته اي   وتعهد به بهگزيني هاي علمي پژوهشي،
ات  از نظرمدل نيز با استفادهاين  و هماهنگيدرجه تناسب  .نشگاه پژوهشي را تبيين مي نماينديك دامدل ساخت دهي 

براين و  گرديدتعيين  74/0برابر با  و  بر اساس ضريب هماهنگي كندال كشور  عالي ش تن از متخصصان آموز40
  .طراحي گرديددانشگاه پژوهشي ي يمدل نهااساس 

  ، آموزش عاليسازي، مدلدانشگاه پژوهشي: كليد واژه ها
  

                                                 
  مي واحد تنكابنت علمي دانشگاه آزاد اسال و عضو هيأدكتراي مديريت آموزش عالي واحد علوم و تحقيقات-1

shakibaei_z@yahoo.com 
  استاد مديريت آموزشي و برنامه ريزي درسي واحد علوم و تحقيقات-2
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابناستاديار گروه مديريت آموزشي -3

  فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي
  واحدگرمسار دانشگاه آزاد اسالمي
  1388،پاييز3سال سوم، شماره

 83-69صص
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  مقدمه
سان در تفكر مستقل و خالق آموزد كه نژاد انآوري به ما ميتاريخ اكتشافات علمي و فن

محيطي و علمي زايش يك ايده مدتها فراهم بوده، عموماً  هاي  ضعيف است، حتي زماني كه زمينه
 توانند محيطي را فراهمها مي  دانشگاه.1)اينشتين(به محركي بيروني نياز دارد تا به تحقق بپيوندد

كثرت محرك در دانشگاه  محيط .يدبيروني با حداكثر اثربخشي عمل نماآورند كه در آن محرك  
محيط . با سالمت كل سيستم كه نمادي از سالمت اجزاء است. نمايد فكري ويژه اي را ايجاد مي

اند، چه فراگيرندگان فيزيك نجوم  دانشگاه اجتماع يادگيرندگان .تفكر باشد بايد يك اكوسيستم
نهد، اهداف  سيع يادگيري پاي مياولي كه به دنياي ودر دورترين نقاط فضا و يا دانشجوي سال

  .مشترك تحقيق و اكتشاف بايد اجزاء مختلف را در كنار هم قرار دهد تا مفهوم كل ايجاد نمايد
اكوسيستم دانشگاه نيازمند درك عميق و پايدار اين نكته است كه جستجو، پژوهش و اكتشاف 

-و كارشناسيي كارشناسي هاي پژوهشي و يا در كالس هاقلب نهاد آموزشي است، چه در پروژه

اين رسالت مشترك هرآنچه را كه در فضاي .در دانشگاه افراد بايد كاشف و يادگيرنده باشندارشد،
هاي  ها و نيازها بايد گذاري از دانشگاهاين ويژگي باتوجه به. دهد هم پيوندمي دهد به مي دانشگاه رخ

توانند با تكيه بر هاي پژوهشي ميهدانشگا. هاي پژوهشي داشته باشيمآموزشي به سوي دانشگاه
پژوهش و تلفيق آموزش و پژوهش فاصله بين اين دو بعد مهم توليد علم را به حداقل رسانده و در 

  .)2،1998بيشاپ(جهت اعتال و ارتقا اين امر در كشور تالش نمايد
ي دانشگاه پژوهشي يك مؤسسه كليدي قرن بيست ويكم است كه زمينهبر اساس يك تعريف 

تحقيقات بنيادي و كاربردي ارائه داده ). 3،2007آلتباخ(دسترسي به دانش جهاني را فراهم مي كند
تعداد دانشگاههاي پژوهشي دنيا . براي مجامع علمي و جامعه تربيت مي كند و رهبران كليدي را

بب معدود است چراكه از نظر ايجاد پشتوانه مالي بسيار پرهزينه است و فشارهاي توده اي شدن س
ه هاي پژوهشي از دركشورهاي درحال توسعه دانشگا. جاهايي خاص گرديده است الويت بندي در

اجتماعي است اما تعداد آن نادر است وجود چنين دانشگاهي در  ت اقتصادي وعوامل اصلي پيشرف
دانشگاه پژوهشي  كردن علم عنوان يكي از عوامل جهاني جهت خلق و اشاعه دانش ضروري است به

                                                 
1 - Albert Einstein 
2 - Melissa Bishop 
3 - Altbach 
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 دانشگاه پژوهشي نسل جديدي از رهبران . اقتصاد و دانش جديد است، پژوهش، بين علمپيوند
در  وم و تحقيقات جديد را توسعه داده دانش مورد نياز علو. دهدفناوري و فكري را پرورش مي

  .)2007 ، 1المعارف آموزش عالي دايره(لي ارتباط و همكاريهاي جهاني استحال حاضر عامل اص
لومباردي الگويي با عنوان  2006در سالامون پيشينه پژوهش حاكي از آن است كه  پيرها بررسي

الگوي موتور  .ه استكردامريكا ارائه  متحده براي دانشگاههاي پژوهشي اياالت2كيفيتموتور
ساختار مرتبط اما نسبتاً مستقل تلقي  ، دانشگاههاي پژوهشي را به عنوان سازماني با دوكيفيت

هيأت علمي و كادر آموزشي سازمان  متشكل از گروه سته علمي آن است كه نخست،ه.مي نمايد
است كه در وهله نخست مسئول محتوا، ظرفيت آكادميك، كيفيت اقدامات و مسئوليت هاي آن 

دوم كالبد اداري و اجرايي آن كه مسئول تحقيق، كسب، توزيع و تقسيم منابع و مديريت  .است
 هسته آكادميك و علمي يا .ت علمي دانشگاه حمايت مي كند نهادهاي هيأ ازاقداماتي است كه

 علمي دانشگاه را بنياننهادهاي هيأت علمي مهمترين بخش دانشگاه هستند زيرا آنان محتوا و 
وجود مي آورند اين نهادها، ساير عملكردهاي مرتبط به آموزش و پژوهش را امكان ه تعيين و ب

  .پذير مي سازند
اي جديد را منعكس    مجموعه دانشگاه پژوهشي پديده    يك زير   است نيز معتقد )2006(بي كر 

 قـرن بيـست و      EGM(3(مي كند كه گروه پژوهشگران قرن جديد از آن به دانشگاه پژوهـشي            
شوند،  با حجم زياد پژوهش نسبت به گذشته مشخص مي         EGMهاي  دانشگاه.كننديكم ياد مي  

هاي پژوهـشي در    كاركنان و بودجه پروژه   و نيز رقابت جهاني دانشجويان، اعضاء هيات علمي،         
هاي برجسته به فراتر از مرزهاي كـشورهاي خـود       اين دانشگاه  .حال انجام بيشتر جهاني هستند    

ـ گيرمي نگرند تا حوزه اي فراملي را تعريف كنند همتايان آنها كل كره زمـين را در بـر مـي                      .دن
 سرمايه گذاري روي سـرمايه انـساني   عالوه براين، ظهور مدل جهاني به اين مهم اشاره دارد كه   

تواننـد  دهد دراين مدل، كشورها مي    در خور جامعه بوده و دانش جديد به دنياي بهتر شكل مي           
گذاري دولتي روي دانشگاه پژوهشي كنترل كنند پژوهش        منطقي توليد را از طريق سرمايه      روند
 اينرو، آموزش عالي و بـه        از .تاكيد دارد بر اصول ايجاد جامعه خوب جهاني مؤثر        ) EGM(در  

                                                 
1 - Higher Education Encyclopedia 
2 - Lombardi, Quality Engine, 2006 
3 - Emerging Global Model 
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، جزء كليدي برنامه مديريت اجتماعي و رشد اقتصادي تحت حمايت           )EGM( ويژه مؤسسات 
   .دولت ملي است

در اياالت متحده در طي چندين دهه يك رشد )2007(2كر بي1پژوهشي ايجاد دانشگاه فرا
 سطوح غيرقابل آموزشي كامالً چشمگير است تعداد كم اما روبه رشد اين نهادها قادر است

عليرغم بنيان غيرقابل  .انساني توليد نمايدر زمينه علومآوري، دانش را دپيش بيني از علم، فن
  ساير اگرچه،.دهدپيش بيني و پرهزينه آن، اين نماد به گسترش خود در اياالت متحده ادامه مي

مدل  .تي مواجهندها با مشكالكشورهاي ثروتمند مثل آلمان، حتي در ايجاد يكي از دانشگاه
-سياستكشورها جالب است با كمك اين مدل پژوهشي آمريكا براي بسياري از  دانشگاه فرا

كاري اعضا هيأت علمي، حمايت   از جمله شرايط.كنندگذاران از عوامل مختلف استفاده مي
- آنچه كه دراين رويكرد ناديده گرفته مي.دولتي و رقابتي از پژوهش، بخش خصوصي و غيره

تواند براي ارائه چنين آموزشي از آن د حمايت اجتماعي استثنايي است كه اياالت متحده ميشو
ويژه در آموزش عمومي و عالي ابتدا از طريق سيستم جامع آموزشي متوسطه به،بهره مند باشد

آموزان را با روحيه و انتظارات آموزش سطح باال پرورش داده و دوماً از طريق سيستم كه دانش
ها با   اين واقعيت كه بيشتر آمريكايي.اً جامع آموزش عالي به اين مدل دست يافته استنسبت

مؤسسات آموزش عالي به اشكال مختلف ارتباط عميق دارند، به معني حمايت اجتماعي وسيع 
  .هاي فراپژوهشي استهاي دانشگاهبراي تأمين هزينه
تلفيق دانش جديد حاصل  انگلستان و گروه اقتصاد سريالنكادانشگاه موراتوآ،پژوهشي در 

ارتباط بين پژوهش و  اين ديد كه با).2006 ،3هاوكينز(را مطرح مي كننداز پژوهش با آموزش 
 جهت دستيابي به اين ارتباط مولد و مديريت فعاليت وآموزش يك روند خودبه خودي نيست 

ارتمان هاي  دپهاي پژوهشي دانشگاه با وظايف آموزشي به طور رسمي اين تلفيق بايد در
با هدف  )4،2006 هارييج(دانشگاه پژوهشي و خلق ثروتمدل  .آموزش عالي صورت گيرد

 ملليال و بين اي، منطقه هماهنگ نمودن برنامه پژوهشي جهت تقويت نوآوري در ابعاد بومي،

                                                 
1 - Super research university 
2 - Baker 
3 - Hawkins,2006 
4 - J hurry,2006 
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،  ظرفيت سازي پژوهشيظرفيت سازي درازمدت، ، و در اين مدل چرخه نوآوريمطرح شده
 توسعه شبكه منطقه اي و بين المللي، ، تحقيق، سرمايه گذاري بر تجهيزاتعشناسايي موضو

   .مشاركت در اجالس سازماني و بين المللي شركتهاي زايشي و خلق ثروت محور تمركز است
دانشگاه هاي ما با جهت گيري هاي آموزش محور شخصيت هاي آموزشي تربيت به هر حال 

بيشتر ) ارشد و دكترا( در دوره هاي تحصيالت تكميلي امروزه در كالسهاي درس حتي. مي كنند
چرا . آموزش مستقيم مطلب صورت مي گيرد نه برانگيختن حس تحقيق و خالقيت در دانشجويان

كه دانشجويي مي تواند در آينده به فرآيند كارآفريني در جامعه بپيوندد كه در دانشگاه مراحل 
مطالعات تطبيقي نيز حاكي . ا تجربه كرده باشدرشد خالقيت فردي و نحوه كار گروهي پژوهش ر

خصوص دانشگاه  در. از عدم كارايي دانشگاه هاي مدرني بوده كه آموزش محور عمل كرده اند
كه واقفيم جامعه دانش دانشگاه ها را  حالي در. هاي پژوهشي ادبيات سازمان يافته اي نيز نداريم
دانشگاه پژوهشي مي تواند تحقق اين آرمان . دمراكز اصلي توليد دانش و كاركنان دانش مي دان

سر جهان را به تغيير واداشته  دانشگاه هاي سرا،اقتصاد دانش و جهاني شدن). 2001آلتباخ (باشد
  .)1،2004بولن راب و كنوي به نقل از،آلتباخ(است

دانشگاه هاي پژوهشي . تحت اين فشار، دانشگاه هاي پژوهشي كاربرد  بيشتري  خواهد داشت
  ولي فيقي از انتقال و توليد دانش مي باشد كه سعي دارد فاصله بين اين دو را هرچه كمتر نمايدتل

با وجود پيشرفت قابل مالحظه در امر آموزش دانشگاه ها، همان گونه كه ذكر شد در كشور ما 
ماهيت دانشگاه پژوهشي از نظر ساختار و بافت ناشناخته مانده و تأثير آن در تحوالت رسالت 

سرمايه هاي فكري جامعه ما . دانشگاه و ارتباط آن با بازار كار چندان مورد توجه قرار نگرفته است
 و با استفاده از امكانات و تسهيالت مناسب آن خود را در كنار دانشگاه هاي پژوهشيبا حضور در 

ام توان خود لذا تم. عالمان و صاحبنظران دانش ديده و انگيزه توليد علم در آن ها تقويت مي شود
را به كار گرفته و با ارائه دانش جديد حتي در رقابت هاي جهاني در تمامي عرصه ها حضور مي 

دانش آموختگان چنين دانشگاه هايي براساس نيازهاي جامعه و . يابند و به تبادل دانش مي پردازند
صه توليد علم نقش چيز پژوهشگر ماهري خواهند بود كه در عر بازاركار پرورش يافته و قبل از هر

 اين تحقيق بر آن بوده تا با ،از اين رو با شناخت خالء دانشگاه پژوهشي در كشور.  مي كنندآفريني

                                                 
1 - Bolen Rob & kenoway 
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هاي  مطالعات تطبيقي و تدوين ادبيات سازمان يافته درخصوص دانشگاه هاي پژوهشي و ارائه مؤلفه
هدف اين پژوهش واقع  در .نمايدمستخرجه  مدل مناسبي جهت نظام آموزش عالي كشور تدوين 

در . تدوين اصولي است كه انتقال دانش حاصل از پژوهش را به آموزش امكان پذير مي سازند
تدوين  چارچوب اين پژوهش از رويكرد مطالعه موردي استفاده گرديده و در نهايت اصولي را 

ها  نشگاهبدان معنا كه دا .دهد در مؤسسات آموزش عالي ارائه مي جهت تلفيق آموزش و پژوهش
  .بايد به طور مؤثر در زمينه پژوهش فعال باشند تا آموزش به طور طبيعي پژوهش محور باشد

  :ال هاي پژوهشي زير استؤ حاضر درصدد پاسخگويي به سمقالهبا توجه به موارد اشاره شده 
  ها هستند؟ هاي اصلي دانشگاه پژوهشي كدام  مؤلفه-1
  ايران كدام است؟ مدل مناسب دانشگاه پژوهشي در كشور -2
   درجه تناسب مدل پيشنهادي از نظر متخصصان آموزش عالي چگونه است؟-3

  روش
سازي   و مبتني بر پيمايش انجام شده مدل استزمينه يابيپيمايشي و نوع از پژوهش حاضر 

، معاونين، مديران گروه ها و استادان واحد هاي ساي واحد هاؤجمعيت ر .گرفته استصورت 
جامعه پژوهش حاضر را نفر 1836 به تعداد اسالمي استان هاي گيالن و مازندران دانشگاه آزاد

تعداد اين واحدها و . اين واحدها در منطقه سه دانشگاه آزاد اسالمي قرار دارند. دادندتشكيل مي 
از آنجايي كه پژوهش حاضر درصدد مدلسازي بوده است .مراكز حدود سي واحد دانشگاهي است

م انجام عمليات تحليل عاملي است، لذا داشتن يك نمونه بزرگ به اعتبار نتايج و مدلسازي مستلز
 يك نمونه طبقه ايبا توجه به اين شاخص بر اساس روش نمونه گيري تصادفي . منجر مي گرديد

، پرسشنامه بوده ابزار گردآوري داده ها.ها بين آنها توزيع گرديد  نفري انتخاب و پرسشنامه500
 ادبيات پژوهش فهرستي از مؤلفه هاي يك دانشگاه براساس پرسشنامه ابتدا نتدويبراي . است

پرسشنامه نهايي  . فهرست نهايي تنظيم گرديدمتخصصين ذي ربطپژوهشي استخراج و با راهنمايي 
پاسخ دهندگان .  سوال است كه هريك معرف يكي از مؤلفه هاي دانشگاه پژوهشي است68داراي

امه براي تعيين پايايي پرسشن.ساختند ليكرت نظر خود را مشخص مياي  گزينه5بر مبناي مقياس
االت كه نشان مي دهد هماهنگي دروني سؤ محاسبه شده است /.93ضريب آلفاي كرونباخ به ميزان
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هاي پژوهشي و نيز  در حد باالئي است و بنابراين مجاز به استفاده از اين آزمون در فعاليت
  .مدلسازي هستيم

داده هاي گردآوري شده با استفاده از آزمون تحليل عاملي از نوع :يل داده هاشيوه تجزيه وتحل
  .تحليل مولفه هاي اصلي و ضريب تطابق كندال تجزيه وتحليل شده اند

 
  هايافته 

  لفه هاي يك دانشگاه پژوهشي كدام ها هستند؟ؤم: سؤال اول
استفاده ) PC(ه هاي اصليلفه هاي دانشگاه پژوهشي از روش تحليل مؤلفؤبه منظور تعيين م

لفه ها كه داراي همبستگي كمتر ؤلفه ها بدست آمد و مؤابتدا همبستگي بين تك تك م.  استشده
 مولفه  همبستگي گرفته شد و مجدداًهاي باقيمانده مجدداً لفهؤ بين م.بودند حذف گرديدند3/0از

لفه هاي باالتر از ؤه مدر سومين مرحله، همبستگي هم.  حذف شدند3/0هاي داراي همبستگي زير 
 برابر با KMO، مقدارلفه هاؤد حداقل همبستگي قابل قبول بين مپس از اطمينان از وجو.  بودند3/0

 را نشان داد كه 35/5091، مقدار  DF=1128 و نتايج حاصل از آزمون كرويت بارتلت با 921/0
 نتايج تحليل مؤلفه  . خواهيم بودمعنادار است و با توجه به اين داده ها مجاز به انجام تحليل عاملي

 عامل را از هم تفكيك 12گيري سر  بار از28هاي اصلي پس از انجام چرخش واريماكس و با 
اما .  كننداز واريانس مشترك را تبيين مي % 79/54اين عامل ها پس از چرخش در مجموع . كرد

لفه ها نيز حذف ؤبود، اين م سؤال 3 لفه هاي برخي از عامل ها كمتر ازؤاز آنجايي كه تعداد م
 3/0لفه ها باالي ؤهمبستگي تمام م. مبستگي گرفته شد هلفه هاي باقيمانده مجدداًؤاز م. شدند
 993/3723  برابر باDF=630 و آزمون كرويت بارتلت نيز با 93/0 برابر با KMOمقدار .  بودند

مورد  لفه ها نيزؤ ماتريس مضرايب همبستگي مربوط بههمچنين . برآورد گرديد كه معني دار است
 عامل را از هم 7سرگيري،   بار از13نتايج پس از انجام چرخش واريماكس و . محاسبه قرار گرفت

تفكيك كرد كه درصد واريانس تبيين شده توسط هر يك از عامل ها قبل از چرخش و پس از 
  . نمايش داده شده استزيرجدول  چرخش در
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  عامل اصلي قبل از چرخش و پس از چرخش 7ن شده توسط درصد واريانس تبيي : 1جدول 
درصد واريانس مشترك   عاملها

  قبل از چرخش
درصد واريانس تجمعي 

  قبل از چرخش
درصد واريانس مشترك 

  بعد از چرخش
درصد واريانس تجمعي 

  بعد از چرخش
  205/8  205/8  409/27  409/27  اول
  114/16  910/7  997/31  588/4  دوم
  636/23  521/7  069/36  072/4  سوم

  982/30  346/7  656/39  588/3  چهارم
  567/37  585/6  146/43  490/3  پنجم
  637/43  070/6  369/46  222/3  ششم
  297/49  660/5  297/49  928/2  هفتم

  
بدين ترتيب كه عامل اول . واريانس مشترك را تبيين مي كنند% 3/49اين عامل ها در مجموع 

 و 07/6، عامل ششم 58/6، عامل پنجم 35/7، عامل چهارم 52/7، عامل سوم 9/7، عامل دوم 2/8
لفه هاي ؤ اعتبار كل م همچنين. درصد واريانس مشترك را تبيين مي كنند66/5عامل هفتم 

فه ها در حد لؤ كه نشان مي دهد هماهنگي دروني ماستبرآورد شده  92/0استخراج شده برابر با 
 .هستيم  و نيز مدلسازي هاي پژوهشي بنابرين مجاز به استفاده از اين آزمون در فعاليت. بااليي است

به ، هستندر پژوهش اكه خود معرف روايي محتوايي ابزع كننده هر عامل امؤلفه هاي اشبهمچنين 
 :شرح زير مي باشد

   اجتماعي- مسئوليت علميآزادي و: عامل يكم
   :فه هامؤل

  .، آزادي علمي و آزادي در پژوهشها شامل حق آزادي بيان  رعايت حقوق اساسي انسان-1
  . دانشگاه پژوهشي آزادي علمي را به مسئوليت علمي پيوند مي دهد-2
  . واقع بيني و بي طرفي در مسائل چالش برانگيز-3
  .بول مسئوليت مي كند استادان بر اساس معيار هاي پژوهشي در قبال دانشگاه و دانشجو ق-4
  . بر انگيختن تفكر انتقادي دانشجويان-5
  . تعهد به افزايش اميد و كيفيت زندگي در منطقه-6
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  بين فرهنگي صالحيت ها و ارتباطات بين المللي و: عامل دوم
  :مؤلفه ها

  . خلق فضاي دانشگاهي اي كه پذيراي تنو ع و تفاوت باشد-1
  .فرهنگي به عنوان پيامد يادگيري دانش آموختگان توسعه صالحيت بين -2
  .ي و به كار گيري دانش بين فرهنگي جذب فعال دانشجويان بين الملل-3
  . هاي مطالعاتي بهره مندي از ديدگاه هاي بين المللي و چند مليتي در همه حوزه-4
 .ي ارتباط و همكاري با شبكه پژوهشگران بين المللي بر اساس اهميت و  شايستگ-5

  آموزش و پژوهش بين رشته اي: عامل سوم
  :مؤلفه ها

  . تقويت برنامه ها در رويكردهاي بين رشته اي-1
  . حمايت از محيط قوي يادگيري و پژوهش بين رشته اي و فرا رشته اي-2
  . دانشجو با تركيب مهارت هاي فرا رشته اي درگير انديشه و پژوهش مي شود-3
  .مطالعه و بازبيني تطبيقي گزينش روند هاي -4
 . رفع موانع آموزش بين رشته اي-5

  عهد به بهگزينيت: عامل چهارم
  :مؤلفه ها

  .  ارزيابي پژوهشي توسط بهترين پژوهشگران يا دپارتمان ها-1
  .    گزينش دانشجويان مشتاق پژوهش -2
  .ته هاي فكريثرترين افراد علمي با قدرت شناخت منابع مهم و ياف گزينش مؤ-3
  . دانشگاه هاي پژوهشي رهبران بين المللي رشته اي خاص مي باشند-4
 .هبري دانشگاهي متعهد و بصيرت گراتربيت ر  گزينش و-5

  پژوهشي ،اي علميبه روز سازي زير ساخت ه: عامل پنجم
  :مؤلفه ها

  . مجازي، پژوهشي و اداري منعطف و فضاي آموزشي-1
  .ت علمي و همراه سازي دانشجو با آني كشف جديد توسط هيأ ارائه الگوها-2
  .، آزمايشگاه ها با فنĤوري هاي برتر برخورداري از كارگاه ها-3
  .سازگار از منابع متفاوت  استقرار و پيوند پايگاه ها و شبكه هاي اطالعاتي منعطف و-4

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   1388پاييز/  سومشماره/ سال سوم /نامه رهبري و مديريت آموزشي  فصل                                                                              78

 

 .گاهي برخورداري از زير ساخت هاي به روز براي توانا سازي عوامل دانش-5
  تمركز بر بازتاب هاي ملّي و فراملّي: عامل ششم
  :مؤلفه ها

  . انعكاس دانشگاه پژوهشي به عنوان مكاني مهم ارزشمند-1
  . عدم تفكيك آموزش و پژوهش جهت مواجهه با نياز هاي در حال تغيير جامعه -2
  .   توان و قدرت پاسخگويي منطقه اي و ملي-3
  .ز مراكز اصلي توليد و اشاعه دانش  دانشگاه پژوهشي ا-4
 . اطالع رساني از عملكردها و اولويت ها به منظور شناسايي منابع به دنيا-5

  توان خلق منابع و ثروت: عامل هفتم
  :امؤلفه ه

  .آفرين قوي تشكيل طبقه كار-1
  . افزايش صادرات فكري جهت تضمين توسعه پايدار خارجي-2
  .توسط بهترين پژوهشگران يا دپارتمان ها ارزيابي پژوهشي -3
  . تجاري سازي همه فعاليت ها-4
  .ت رهبران كليدي مجامع علمي جامعه تربي-5
  

   كدام است؟ يك دانشگاه پژوهشيمناسبمدل : سؤال دوم
ازده بعد يك دانشگاه پژوهشي ي ،در تحقيق حاضر با فراتحليل دانشگاه هاي پژوهشي موجود

به منظور بومي سازي .  مؤلفه اصلي تشكيل شده بودند68عاد در مجموع از اين اب. شناسايي شدند
ي يك پارچه اين مؤلفه ها در معرض قضاوت جامعه گسترده ا اين ابعاد و ارائه ساختاري منسجم و

 ، داده هاي مربوط به هر پرسشنامه358ز توزيع و جمع آوري  پس ا.از متخصصين قرار داده شد
با انجام تحليل عاملي به منظور كسب روايي الزم مؤلفه . حليل قرار گرفتيك از مؤلفه ها مورد ت

در مرحله بعد با انجام تحليل عاملي سطح دوم .  مؤلفه با همبستگي دروني باال تقليل يافت36ها به 
در آخرين گام به منظور مدلسازي ضمن مراجعه به  .اين مؤلفه ها در هفت عامل بارگذاري شدند

مدل پيشنهادي در زير ارائه مي .  نامگذاري شدندا، هريك از اين عامل ها مجدداًه همحتواي مؤلف
  .شود
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استراتژي

استراتژي 
برانگيختن و گـسترش تفكـر

 انتقادي دانشجويان

پايه ريزي آموزش و پژوهش
 هايي نظير حل مسئلهبه شيوه 

دانــشجويان بــه تــشويق
مشاركت هـاي ملـي و      

 بين المللي

 

 جو در تمامي مراحلتعامل با دانش

 

ــا   ــژوهش بـ تقويـــت پـ
فــراهم كــردن فرصــت 
تحقيـــــق در تمـــــامي 

مشارکت با جوامع 
بومی ، ملی و بين 

 المللی

 

مدل جهانی 
  دانشگاه پژوهشی

)Baker,2006( 

  الگوی موتور کيفيت
)Lombardi,2006(  

محوریت بين المللی و 
 -پایداری اقتصادی 

بهترین پایگاه مشورت  اجتماعی
شناخته شدن در عرصه  دولت در حل مشکالت

 بين المللی پژوهش

تلفيق آموزش و پژوهش در  ایجاد نوآوری پژوهشی
مواجه با نيازهای در حال 

 تغيير
دانشگاه ها متولی نيل 

 به دانش جهانی 

تعهد به عدالت اجتماعی 
 و برابری فرصت ها

استراتژي 

و گـسترش تفكـر     برانگيختن  
انتقادي دانشجويان

پايه ريزي آموزش و پژوهش     
 به شيوه هايي نظير حل مسئله

 

تــشويق دانــشجويان بــه 
مشاركت هـاي ملـي و      

 ليبين المل

 تعامل با دانشجو در تمامي مراحل

تقويت پژوهش بـا فـراهم      
كردن فرصـت تحقيـق در      

  سطوحتمامي 

 ارزشها

مشاركت با جوامع بومي 
 ، ملي و بين المللي

تشويق به نوآوري و 
 خالقيت

احترام به حقوق و 
 آزادي علمي

عدالت اجتماعي ، برابري 
 فرصت ها و تنوع فرهنگي

دانشگاه پژوهشی و انتقال 
  دانش حاصل از پژوهش

)Hawkins,2006( 

مدل تلفيقی آموزش 
 وپژوهش

)Burt,2005(  
  

مدل جهانی 
  دانشگاه پژوهشی

)Baker,2006( 

  دانشگاه فراپژوهشی
)Baker,2007( الگوی موتور کيفيت  

)Lombardi,2006(  

 -محوريت بين المللي و پايداري اقتصادي 
 ياجتماع

ت در حل بهترين پايگاه مشورت دول
شناخته شدن در عرصه بين  مشكالت

 المللي پژوهش

  نوآوري پژوهشيايجاد

تلفيق آموزش و پژوهش در مواجه با 
 نيازهاي در حال تغيير

 دانشگاه ها متولي نيل به دانش جهاني

تعهد به عدالت اجتماعي و 
 برابري فرصت ها

 دانشگاه نهادي مستقل در قلب جامعه

 فلسفه و اهداف

تعالي جويي در تمامي مراحل 
 وعملكردها

 مباني نظري

  قلب جامعه در دانشگاه نهادي مستقل     

تشويق به نوآوري و 
 خالقيت

عدالت اجتماعي ، برابري 
 فرصت ها و تنوع فرهنگي
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  درجه تناسب مدل پيشنهادي از نظر متخصصان آموزش عالي چگونه است؟: سؤال سوم
، اين مدل در نهادي با نظر متخصصان آموزش عاليسب مدل پيشبه منظور برآورد ميزان تنا

 ضريب فرمول  در. نفر از متخصصين آموزش عالي قرار گرفت40معرض قضاوت رتبه اي 

در  )يعني عدم تطابق بين ديدگاه ها در خصوص تناسب مدل(كندال، فرضيه صفر  هماهنگي
    :شرايط زير مورد آزمون قرار گرفت

  
 مدل دانشگاه پژوهشي كندال نگيهماه ضريب: 3جدول 

  نفر40تعداد 

  0/ 748ضريب هماهنگي كندال 

 572/66 مربع –كاي 

 1آزادي   درجه

 داري معني  سطح / 000

  
 . صدم است74 با برابر كندال هماهنگي ضريب است مشخص باال نگاره در كه طوري به

كه .   استفاده گرديدχ 2 ob = m (n − 1) wبودن آن از مشخصه آماري  براي آزمون معنادار
 مي  χ 2001 ,1= 828. 10و مقدار بحراني = χ ob 2 572. 66آزمون  آماره مقداردر اين جا 

)  قرار داردH1در ناحيه (زمون بزرگتر از مقدار بحراني است باشد و به لحاظ اين كه مقدار آماره آ
لذا مي توان . ر رد مي شود درصد فرضيه صف99مي توان نتيجه گرفت كه در فاصله اطمينان 
 در خصوص تناسب مدل پيشنهادي براي يك پذيرفت بين ديدگاه متخصصان آموزش عالي

  .در اين پژوهش هماهنگي و تناسب وجود دارد دانشگاه پژوهشي
  بحث و نتيجه گيري

ي پژوهـشي را    هـا  نقش و رسـالت دانـشگاه     ،   هاي پژوهش حاضر و مدل ارائه شده       مبتني بر يافته  
به عنـوان رهبـران آمـوزش و        ايجاد حيات فكري جديد در بين پژوهشگران دانشگاهي          ان در مي تو 

عدم تفكيك آموزش و پژوهش جهت مواجهه هر چه بيشتر دانشگاهها با نيازهاي در حال   ،پژوهش
تحقـق   ،1404تحقـق ايـران    كمك به رشد و اعتالي علمي و فكري كـشور در جهـت           ،تغيير جامعه 

 اقتـصادي و اجتمـاعي    فرهنگـي، ابزار خـوبي بـراي برنامـه هـاي توسـعه        ر،نقشه جامع علمي كشو   
 ،با انگيـزه و خـدمتگزار كـشور و ملـت     ،  گر كارآفرين تربيت نسل دانش آموخته پژوهش     ،كشور
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ارتقـاء كيفيـت و اميـد بـه          ،يده و افـزايش رفـاه و آسـايش عمـومي          مفيد آموزش د  تربيت شهروند   
مـدل ارائـه   .  مـورد بازشناسـي قـرار داد    به جاي فرار مغزهـا    زندگي در جامعه، استقرار آورده مغزي     

، با يافته هاي شناخته شده اي ماننـد         هويتي ايراني اين پژوهش و يافته هاي آن ضمن داشتن          شده در 
دانشگاه ) 2،2006بي كر(،  مدل جهاني دانشگاه پژوهشي       )2006 ،1لومباردي(الگوي موتور كيفيت    

ي ج (دانشگاه پژوهشي و خلق ثروت،  )3،2006هاوكينز( پژوهش پژوهشي و انتقال دانش حاصل از     
  . همخواني دارد) 2007بي كر،(پژوهشي ، دانشگاه فرا)4،2006هاري

موزش محور آدر حال حاضر دانشگاه هاي ما بيشتر كه يافته هاي جنبي اين پژوهش نشان داد 
هاي ما با  دانشگاه. رندعمل نموده و نياز به بازنگري بنيادي جهت گذار به پژوهش محوري دا
هاي  امروزه در كالس .جهت گيريهاي آموزش محور شخصيت هاي آموزشي تربيت مي كنند

بيشتر آموزش مستقيم مطلب صورت ) ارشد و دكترا(درس حتي در دوره هاي تحصيالت تكميلي
چرا كه دانشجويي مي تواند در  .مي گيرد نه برانگيختن حس تحقيق و خالقيت در دانشجويان

آينده به فرايند كارآفريني بپيوندد كه در دانشگاه مراحل رشد خالقيت فردي و نحوه كار گروهي 
  . پژوهش را تجربه كرده باشد

، تغيير دل پيشنهادي فراهم نمودن پيشنيازها، تغيير نگرش هاالزمه اجراي ملذا به نظر مي رسد 
د كه اين مدل مناسب كشور بوده و ده يافته ها نشان مي. قوانين و تربيت نيروي متخصص مي باشد

 ،باطات بين المللي و بين فرهنگي بعد صالحيت ها و ارت7ن مستلزم بستر سازي آقابليت كاربرد 
 مركز بر بازتاب هاي ملي و فراملي، تآزادي و مسئوليت علمي و اجتماعي، توان خلق منابع و ثروت

 اي گزيني و آموزش و پژوهش بين رشته، تعهد به به پژوهشي–سازي زير ساخت هاي علمي  روز هب
  .است

اولين ميوه دانشگاه هاي پژوهشي  .هستندآفرين  كار  بنيادهايماهيتاًهاي پژوهشي  دانشگاه
) رنسانس(كشاورزي و فني است كه اين خود نوعي تحول ،دامهاي ملي در سطح صنايع، كارآفرين

، از علوم انساني و هنر ته هاي علمييط اكتشاف در كليه رششرا .در صنايع كشور ايجاد مي كند
، حقوق و بازرگاني را فراهم  نظير پزشكييا حرفه هاييعلوم زيستي  ، فيزيكگرفته تا رياضيات،

                                                 
1 - Lombardi,2006 
2 - Baker,2006 
3 - Hawkins,2006 
4 - J. Hurry,2006 
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اين نوع دانشگاهها به ارايه آموزش عالي كيفي در قالب بهترين برنامه هاي آموزشي  .مي آورد
دانشگاه پژوهشي  .هان مي پردازندبرگرفته از دانش حاصل از پژوهش دانشگاهيان در سراسر ج

دانشگاه  .مهارت و اطالعات الزم را براي يك رقابت موفق در جهان رقابتي فراهم مي كند دانش،
مشكالت سرمايه گذاري در زمينه نوآوريها را  ،ذيرفتن خطر اجراي تحقيقات بنياديپژوهشي با پ
 با ترويج دانش و . تحقق مي بخشدو رهبري جامعه را در بخشهاي كليدي علم و فناوري مي پذيرد

، باط متقابل صنعت و دانشگاه آموختگان و اعضاي هيئت علمي مورد نياز صنعت ارتتربيت دانش
و بصيرت نسبت به جهت گيريهاي راهبردي بلند مدت را  انتقال علم و فناوري را تسهيل مي كند

  آينده عرصه كسب و كار،، رهبران رهبران دانش آموختگان دانشگاه پژوهشي.افزايش مي دهد
دانشگاه پژوهشي بزرگترين عرضه كننده نيروي  .نيز دولت به شمار مي روند علوم و مهندسي،

برنامه هاي دانشگاه پژوهشي موجب ايجاد  .هستند ،ددارنتخصص براي صنايعي كه فناوري برترم
هاي  شخصيت .شوندو همه افراد منطقه از مزاياي آن برخوردار مي  منطقه غني فناوري مي باشد

د بود كه پس از تحقق الزامات و پيش نيازها مي ن دانشگاه پژوهشي خواهثمره، پژوهشي كارآفرين
چرخه تحول و تكامل پديده هاي . بخشد عينيتكشور را و بين المللي د موجبات ارتقاي ملي نتوان

 دانش .رده ديدموزش و پژوهش در سطح گستناشي از اين دانشگاه را مي توان بخشي از تحول آ
ها وارد جامعه شده و زمينه هاي رشد جامعه حرفه اي را هاي اين دانشگاه  آموختگان با ارزش

  .مبتني بر پژوهش فراهم خواهند نمود
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