بررسی نگرش اعضای هیأت علمی در خصوص کارکردهای دانشگاه
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چکیده
هدف پژوهش کاربردی حاضر ،بررسی نگرش اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در
زمینه کارکردهای دانشگاه است .طرح کلی این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی متوالی ناهمزمان (کیفی-
کمی -کیفی) است .در بخش کیفی ،از روش پدیدارشناسی؛ در بخش کمی ،از آمارهای توصیفی
میانگین و در بخش کیفی آخر ،از روش گروه های کانونی استفاده شده است .جامعه آماری ،شامل
اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ( 600نفر) ،که مرحله مصاحبه اکتشافی اولیه ،با
انتخاب هدفمند  54عضو؛ بخش کمی با انتخاب تصادفی  225عضو؛ و بخش کیفی آخر (گروه کانونی)
با انتخاب هدفمند مطلوب  8نفر از خبرگان دانشگاه انجام شد .ابزار جمع آوری اطالعات به ترتیب در
سه مرحله کیفی -کمی -کیفی ،به شیوه مصاحبه نیمه ساختمند ،پرسشنامه محقق ساخته مستخرج از
مصاحبه ها و مرحله آخر مصاحبه گروه کانونی است .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ،تأیید شد و
پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای 5کرونباخ برای کل پرسشنامه ( )a=0/78بدست آمده که نشانه
پایایی مطلوب است .برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش کد گذاری اشتروس و
کوربین ( ،)1990و در بخش کمی نیز از آماره های توصیفی متناسب با سؤاالت پژوهش ،استفاده شده
است .نتایج بدست آمده بر اساس مصاحبهها در بخش کیفی پژوهش ،حاکی از آن بود که مقوله
کارکردهای دانشگاه ،دارای  5حوزه آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی ،کارآفرینی ،تجاری سازی و کارکرد
1مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی آزاد در دانشگاه شهید چمران اهواز است.
 *2نویسنده مسئول ،دانش آموخته دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز ،استادیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد
زاهدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زاهدان ،ایران salimisamane89@yahoo.com
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اجتماعی است .نتایج بدست آمده از بخش کمی حاکی از آن بود که در دانشگاه شهید چمران اهواز،
کارکرد آموزشی مهم ترین کارکرد تلقی میشود و کمترین میانگین ،نشان دهنده این مهم است که به
کارکرد کارآفرینی در دانشگاه کمتر توجه شده است .مشارکت کنندگان بخش کانونی هم یافته های دو
مرحله قبل را تأیید کردند .بنابراین توصیه می شود دانشگاه زمینه را برای پرداختن به کارکردهای جدید
از جمله کارآفرینی و تجاری سازی فراهم کند.
واژگان کلیدی :کارکرد دانشگاه ،کارکردآموزشی ،کارکرد پژوهشی ،کارکرد کارآفرینی ،تجاری سازی
دانش
مقدمه
مطالعه فرایند تحوالت جهان پیشرفته و توسعه یافته حکایت از این واقعیت دارد که آموزش عالی
همواره عامل بنیادی تحول ،تکامل و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جوامع بوده است (وایت،1
 .)2013نﻈام آموزش عالی چنانچه از توانایی پاسخگویی به نیازهای جامعه و دانشجو در زمینه آموزش
و تربیت نیروی انسانی ،مشاوره ،پژوهش و انجام خدمات ،امکان رشد و تعالی و انطباق با تحوالت
شگرف علمی ـ تکنولوژیکی و محیطی برخوردار باشند ،در آن صورت به عنوان یﮏ نﻈام پویا ،و
کارآمد و اﺛر بخش قادر به رقابت در عرصه پرتحول خواهد بود .همﭽنین ضمن حل مشکالت و
مساﺋل گذشتﮥ خود ،توانایی برخورد با مساﺋل جدید را داشته و با اعمال سیاست ها و راهکارهای نو
همﭽنان کارآمد و به روز خواهند ماند .موفقیت آینده دانشگاه ها وابسته به توان پاسخگویی آنها در
مقابل تﻐییر و تحوالت است .لذا به منﻈور شناخت و تأمین نیازهای آینده الزم است تا رهبران و
سیاستگذاران دانشگاه ها تﻐییرات عمیق و وسیعی در رسالتها و اهداف خود ایجاد نمایند و دانشگاه را
با شیوه نو و متفاوت از گذشته اداره کنند تا امکان بقا و رشد دانشگاهها مقدور گردد .لذا ایجاد تﻐییر و
تحول اساسی و زیر بنایی در کلیه ابعاد و ارکان بزرگترین سیستمهای آموزشی (دانشگاه) است امری
حیاتی و از مباحﺚ حاد دنیای امروز می باشد .پیمایش اخیر اکونومیس ( )2005این تﻐییرات را ناشی از
چهار عامل عمده عنوان کرده است .1 :دموکراتیزه شدن 2یا تودهای شدن( 3فراگیر شدن) آموزش عالی
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ظهور اقتصاد دانانی که روش های سنّتی یادگیری و دوره های اراﺋه شده در دانشگاهها را تﻐییر دادهاند؛
 .3جهانی شدن آموزش عالی که این بخش را به صنعت صادرات تبدیل کرده است؛  .4رقابت
مؤسسات آموزش عالی برای دانشجویان و کسب منابع مالی وگرنتهای پژوهشی (محمد بهای،1
 .)2008تﻐییرات صورت گرفته در آموزش عالی چه خوب باشد و چه بد اما با توجه به اینکه امروزه
رویکرد بین المللی و جهانی شدن آموزش عالی به صورت یﮏ رویکرد غالب درآمده است و نسل
جدیدی از دانشگاهها ظهور کرده است که انتﻈاراتی جدید از آن در توسعه پایدار به ویژه در ابعاد
انسانی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و تکنولوژی می رود( .هالبس .)2014 ،2به طور خاص آن چه از
آن به عنوان ویژگی «بازاری شدن دانش» یا «تجاری شدن دانش» یاد می شود ،می رود تا به معیاری
برای سنجش همهی قوای آدمی ،اعم از عقل نﻈری ،عقل عملی ،خالقیت و دستاوردهای آنها تبدیل
شود .این پدیدهی تجاری شدن دانش از آن جهت شگفت آور است که در حال تبدیل شدن به بازی
یگانه ای است که همهی دانشگاهها را در سراسر دنیا به پیروی از قواعد خود وا می دارد .همگان یا در
این بازی شرکت میکنند و یا در کنارهی انزوا باقی میمانند( .باقری و دلپسند .)1387 ،مأموریت یا
رسالت دانشگاه در گذشته شامل پژوهش و آموزش بود که امروزه با توجه به تحوالت روی داده در
محیط جهانی و تﻐییر در روابط بین سه کنشگر اصلی در سیستمهای ملی (صنعت ،دولت و دانشگاه)
رسالت سومی نیز بر عهده دانشگاهها نهاده شده و آن همان کارآفرینی دانشگاهی و مشارکت در توسعه
اقتصادی و اجتماعی جوامع است (اتزوکانی .)2010 ،3طالعات گوناگون نشان می دهد امروزه چندین
کارکرد برای دانشگاه معرفی شده است که عبارت است از ،کارکرد اول (آموزش) ،واژه آموزش علی
رغم معانی محدود آن به روشی دیالکتیکی ،به تعامل دانشجو و استاد در مورد یﮏ موضوع درسی می-
پردازد (دیویس ،کالریدج و سرلو .)1997 ،4هدف آن امکان یادگیری ،قدرت فهم و درک دانشجو
است .نیومن 5در سال  1852آموزش را بعنوان نقش اصلی دانشگاه برشمرد و این فرضیه را شکل داد
که یﮏ دانشگاه میبایست مکان تحصیل ،آموزش علوم مختلف ،پیشرفت و ارتقاء به منﻈور ساختن
کلیت یﮏ انسان به تمام معنا باشد( .اسکوﺋیتر ،14 :2010 ،6به نقل از کرمخانی .)1396 ،نیومن در این
توجیه ( )1852بر این نکته تأکید داشت که اگر هدف دانشگاه ،علمی نباشد و در آن اکتشافات فلسفی
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وجود نداشته باشد؛ دلیلی بر آن نمیبینیم که دانشگاهی تأسیس شود .با توجه به نﻈر گیلیسون)2010( 1
مهم ترین دلیلی که مهم بودن این کارکرد را تأکید میکند ،جریان ﺛابت دانشجویان فارغ التحصیل است
که در رشته های موجود و تحقیقاتی به کسب مدرک ناﺋل آمدند و وارد بازار کار شده و به اشتﻐال
رسیدهاند.کارکرد دوم (پژوهش) ،در قرن  19مدل جدیدی از دانشگاه به عنوان دانشگاه پژوهشی به
وجود آمد که در کنار کار اصلی خود که آموزش بود ،کار پژوهشی نیز انجام میداد .نام این دانشگاه
برلین بود .دانشگاهی که تأﺛیرگذارترین الگوی دانشگاهی در سرتاسر جهان از اوایل قرن نوزدهم تا به
حال نام گرفته است .این دانشگاه که در سال  1810-1809توسط ویلیهم فون هومبولت تأسیس شد،
در صدد ایجاد الگویی از دانشگاه بود که نه در خدمت دین باشد و نه سرسپرده دولت .در این دانشگاه
وحدت تحقیق و تدریس وجود داشت .به گفته کارل یاسپرس در دانشگاه آلمانی هومبولت ،تحقیق و
تدریس " پهلو به پهلوی " هم نیستند بلکه " دست در دست" یکدیگر هستند (مصباحیان .)1388 ،بن
دیوید 2در سال  1992این گونه اذعان داشت :مشخصه بارز و متمایز دانشگاه آلمانی قرن نوزدهم ،این
تفکر بود که تحقیق میبایست بخش مهمی از آموزش عالی باشد .این تفکر از آنجا ،به سایر کشور ها
منتشر شد و در اواخر قرن نوزدهم تقریباً در همه جا پذیرفته شد .در واقع ،این امر بسیار معمول و
متداول شده بود که دانشگاه ها نهاد هایی آموزشی و تحقیقاتی هستند (مارتین و اتزکوویز ،2000،3به
نقل از کرمخانی ،)1396 ،نهادهایی که نه تنها فارغ التحصیل به بیرون می دهند؛ بلکه دارای انتشارات و
اقداماتی در بین سایر گروهها نیز هستند .پژوهش در حال حاضر ،مشخصه متداول ،معمول و عملکرد
بسیاری از دانشگاههای معروف در همه کشورهاست .خصوصاً به عنوان معیاری مهم و فردی در
ارزیابی و رتبه بندی دانشگاهیان و سازمانهای آموزشی اهمیت ویژهای دارد (آلتباخ .)2008 ،4کارکرد
سوم (اراﺋه خدمت به جامعه) ،امروزه دانشگاهها میبایست برای پاسخگویی به نیازهای مختلف ذی
نفعانشان چه داخلی و چه خارجی در همه جا حضور داشته باشند .کالرک ( )1998مشاهده کرد که
دانشگاههای سراسر جهان برای پاسخگویی به جریان تقاضای بیشمار و مختلف مردم و انتﻈارات آنها،
تحت فشار هستند .وی معتقد است که دانشگاه ها تحت فشار زیادی برای تﻐییر چارچوب و برنامه
های خود هستند .دانشگاهها از زمان تﻐییرات هامبولت در آلمان و افزایش دانشگاههای اعطایی در
آمریکا (آلتباخ )2008 ،تاریخﭽهای طوالنی در همکاری با دولت ،صنعت و جامعه دارند .چنین
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تعامالتی و مشارکت دانشگاهها در پیشرفتهای اقتصادی – اجتماعی ،محیطی و تصمیم گیری در
جامعه ،مأموریت سوم دانشگاه ها را شکل داد .کارکرد چهارم (کارآفرینی) ،نقش خدمات برون سازمانی
دانشگاه از این بر میخیزد که دانشگاهها به عنوان یﮏ منبع مرتبط و شایسته در دانش در جریان مواجه
با مسایل اجتماعی هستند (بانن .)1998 ،1دانشگاههای پویا در قرن بیست و یکم دانشگاههایی هستند
که کارآفرین بوده و بتوانند ارزشهای تخصصی و مدیریتی را بپرورانند و تلفیق نمایند .از دیگر آرایه-
های چنین دانشگاههایی میتوان به سیر راهبردی و هدفمند ،ایجاد توازن بین پژوهش ،آموزش و
خدمات اجتماعی ،تنوع بخشی به منابع تأمین مالی جهت بودجه بندی با ﺛبات و پایداری مالی و نهادی
اشاره نمود (کالرک 1998 ،به نقل از آراسته .)1382،از بین آرایههای مزبور ،توازن کارکردی دانشگاه در
فرایند نقش آفرینی در توسعه کار آفرینی جای بحﺚ دارد .نقش آفرینی دانشگاه در توسعه کارآفرینی
می تواند گونههای کارکردی مختلفی را به خود گیرد .به نحوی که می توان چنین نقش آفرینی را بر
روی یﮏ پیوستار ،از فعالیتهای کارآفرینی دانشگاه (از محل ارایه خدمات جهت توسعه کارآفرینی) تا
دانشگاه کارآفرین (تلفیق کارآفرینی در کارکردهای آموزش یا تدریس بر مبنای راهبردهای تدریس-
یادگیری ،پژوهش و خدمات دانشگاهی) و نیز دانشگاه بسان کارآفرین یا کارآفرینی دانشگاه ترسیم
نمود (اتزکویتز .)2004 ،2کارآفرینی یﮏ رفتار پویا است که پدیدار گشتن آن نیازمند هموار بودن زمینه
و بستر است .همﭽنین به ﺛمر نشستن آن متأﺛر از سازه های بر سازنده است .هر چه باشد توسعه
کارآفرینی در خأل صورت نمیگیرد؛ بلکه نیازمند ساختارسازی و پیگیری برنامهریزی شده کارکردهای
حمایتی و فراهم بودن زمینه های مساعد است .دانشگاه کارآفرین از اتصال توسعه نهادهای آموزش
عالی و تأﺛیرات خارجی بر روی ساختارهای دانشگاهی که مرتبط با نوآوری هایی که بر پایه دانش
هستند ،نشأت میگیرد .دانشگاه کارآفرین از الگوهای دانشگاهی هامبولت و نیومن در قرن نوزدهم
استفاده میکند و بر روی پژوهش و کاربرد آن تأکید می ورزد (براندر و جانسون .)2006 ،3این دانشگاه
مرحلهای تکاملی از سیستم دانشگاهی است که عالوه بر وظایف سنتی مانند آموزش و پژوهش بر
توسعه اقتصادی مؤﺛر است .خط مشیها ،اقدام ها و نوآوریهای سازمانی به گونهای طراحی شده اند
که علم را با فعالیت اقتصادی تبدیل میکنند و در عین حال به حل مشکالتی می پردازند که در سراسر
جامعه پراکنده شده اند .هدف این نوع دانشگاه ،توانمند شدن برای ایفای نقشی فعاالنه در توسعه

Bonnen
Etzkowitz
3
Berander & Jönsson
2
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اجتماعی و اقتصادی است که میبایست به دولت و اولویتهای صنعتی نیز پاسخگو باشد .این نوع
دانشگاهها به دنبال کاربردهای عملی و نﻈری پژوهش هستند (اتزکویتز.)2016 ،
یورگن هابرماس ( )93 :1373جامعه شناس معاصر نیز مسئولیتها یا رسالتهای خطیر ذیل را بر عهده
دانشگاههای امروزی میداند .1 :تضمین اینکه فارغ التحصیالن دانشگاهها از حداقل ویژگیهای الزم در
حوزه تواناییهای فوق کارکردی یا خارج از حد وظیفه برخوردار باشند (منﻈور از فوق کارکردی و
خارج از حد وظیفه تمامی مسئولیت ها و رفتارهای مربوط به پی گیری یﮏ حرفه تخصصی است که
به تنهایی در دانش و مهارت های حرفه ای -تخصصی یافت نمیشوند) .2 .انتقال ،تبیین و اشاعه سنت
فرهنگی جامعه  .3شکل دادن خود آگاهی سیاسی دانشجویان .بررسی نقش دانشگاهها طی سدههای
گذشته ،نشان دهندهی این است که نقشهای آموزشی و پژوهشی بیشتر از سایر نقشها مورد تأکید و
وفاق محققان بوده است؛ هر چند در خصوص چگونگی ،ترکیب و نوع ایفای این نقشها دیدگاههای
متعددی اراﺋه شده است .به طور کلی نقش آموزش و تربیت نیروی انسانی دانشگاهها در تمامی
دیدگاه ها پذیرفته شده و مورد تحلیل قرار گرفته ،اما در خصوص کارکرد پژوهشی و تولید دانش
دانشگاه و نوع پژوهشهای دانشگاهی ،دیدگاههای متفاوتی اراﺋه شده است (اکسیو2006 ،1؛ مووری و
سمپات 2005 ،2؛  .)1996 ، OECDآنﭽه مشخص است نﻈرات و دیدگاه های گوناگونی درباره
کارکردهای دانشگاه وجود دارد ،لذا محقق در این پژوهش بر آن شد تا بررسی کند نگرش اعضای
هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز را در خصوص کارکردهای دانشگاه چگونه است؟
روش پژوهش
توالی پژوهش به صورت کیفی -کمی -کیفی و ناهمزمان متوالی است .روش پژوهش در بخش کیفی
اولیه ،پدیدارشناسی (تجربی؛ متعالی) هوسرل بوده است .مطالعات پدیدارشناختی ،اغلب با ادراکات،
مفاهیم ،نگرش ها و عقاید افراد سروکار دارند (کرسول)79 :2016 ،؛ پدیدارشناسی بیشتر بر توصیف
تجربه های شرکت کنندگان تأکید میکند .رویه هایی برای این رویکرد در نﻈر میگیرند که شامل
شناسایی و درک پدیده مورد نﻈر و جمع آوری داده از افراد مختلفی است که از پدیده آگاهی دارند
(موس تاکاس ،2000 ،به نقل از باب الحوایجی ،تاج الدینی؛ نوشین فرد و حریری .)54 :1392 ،چون
در پژوهش حاضر محقق قصد داشته با جمع آوری اداراکات ،نگرش ها و توصیف تجربه های اعضای

2
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هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره کارکردهای دانشگاه ،از نوع پدیدارشناسی پدیدار
شناسی این پژوهش از نوع تجربی متعالی هوسرل بوده است.
روش پژوهش در بخش کمی ،توصیفی از نوع پیمایشی (آماره های توصیفی مانند میانگین) است.
مصاحبههای ابتدایی با  54عضو هیأت علمی صورت گرفته و برای اینکه مؤلفههای بدست آمده از
مصاحبهها در جامعه آماری وسیعتری مورد سنجش قرار گیرد ،پرسشنامه تهیه شده از مصاحبهها توسط
نمونه ای  225نفری از جامعه آماری تکمیل شده و از دادههای بدست آمده از پرسشنامه ها ،اقدام به
تحلیل آماره های توصیفی مانند میانگین شده است تا بررسی شود میانگین کدام یﮏ از مؤلفه ها بیشتر
مورد نﻈر و تأکید اعضای هیأت علمی بوده است.
روش پژوهش در بخش کیفی آخر ،گروه کانونی و نوعی مصاحبه است که به منﻈور عمیقتر شدن
تعامالت بین اعضای گروه و بحﺚهای مفصلتر طراحی شده است؛ به گونهای که این تعامالت موجب
تبادل بیشتر ایده ها نسبت به روش مصاحبه مستقیم میشود .گروه های کانونی با یﮏ جلسه حل
مشکل یا تصمیمگیری متفاوت بوده و حدود  8تا  10نفر در آن شرکت دارند .بنابراین در مرحله آخر
اجرای این پژوهش ،گروهی از اعضای شورای برنامه ریزی راهبردی دانشگاه و چند تن از اعضای
هیأت رییسه دانشگاه به منﻈور جمع آوری اطالعات پشتیبانی و تفسیر نتایج دو مرحله قبلی تحت
عنوان گروه کانونی ،تشکیل و نتایج آن جلسه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
جامعه آماری در بخش مصاحبه ها (کیفی اول) پاسخگویان از میان  600عضو هیأت علمی وابسته به
 53گروه آموزشی ( 54عضو هیأت علمی) به روش هدفمند مطلوب گزینش شدند ( 32نفر استاد13 ،
نفردانشیار و  9نفر استادیار) .در بخش پرسشنامه با روش کوکران تعداد  205نمونه از اعضای هیات
علمی همان دانشگاه (استاد  ،26دانشیار  ،44استادیار  122و مربی  )13نفر به صورت تصادفی و در
بخش کانونی (کیفی آخر) از اعضای شورای برنامه ریزی راهبردی و چند تن از استادان عضو هیأت
رﺋیسه دانشگاه ،که جزو مدیران فعلی و یا سابق دانشگاه بودهاند به تعداد  8نفر ( 5استاد 3 ،دانشیار)
دعوت شد.
ابزار گرد آوری داده ها
در دو مرحله کیفی (اول و آخر) مصاحبه نیمه ساختمند و در مرحله کمی از طریق پرسشنامه محقق
ساخته مستخرج از مصاحبه ها ،داده ها جمع آوری شدند .در بخش مصاحبه ها بعد از ضبط هر
مرحله کد گذاری اولیه ،مفاهیم اولیه برگرفته از داده ها ظهور یافت و در مرحله بعد ،در کد گذاری

] [ Downloaded from ihej.ir on 2022-05-21

مصاحبه و با تفکیﮏ متن مصاحبهها به عناصر دارای پیام ،تالش شد کدهای باز استخراج شوند .در

 /8فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران* سال سیزدهم* شماره اول* بهار 1400

ﺛانویه ،مفاهیم مشترک در مقوله های بزرگتری قرار گرفتند .سپس سعی شد مقوله ها نیز در قالب دسته
های بزرگ مفهومی طبقه بندی شوند .در مرحله دوم که کدگذاری محوری است ،مقوله ها در قالب
خوشه های بزرگ دسته بندی شده و سپس به مقایسه مقوله های به دست آمده پرداخته شد در بخش
کمی با استفاده از برنامه آماری  SPSSنتایج توصیفی (فراوانی ،میانگین ،انحراف استاندارد) کارکردهای
دانشگاه استخراج گردید.

یافته های پژوهش
بخش کیفی
از تحلیل مصاحبه ها  44گزاره مفهومی اولیه در مرحله کد گذاری باز و  5مقوله اصلی در مرحله
کدگذاری محوری بدست آمده است که عبارتند از :کارکردهای اجتماعی ،آموزشی ،پژوهشی ،تجاری و
کارآفرینی ،و نیز کارکرد فرهنگی و تربیتی .در گذشته تنها کارکرد دانشگاه ،کارکرد آموزشی بود؛ اما
امروزه با رشد جوامع و فناوری های نوین و به دنبال آن تﻐییر انتﻈارات و خواسته ها ،کارکردهای
جدیدی از دانشگاه انتﻈار می رود .بنابراین یکی از مؤلفه هایی که جهت ساختن نقشه مفهومی بسیار
کار ساز است ،توجه به این نکته است که اعضای هیأت علمی دانشگاه چه دیدگاهی نسبت به
کارکردهای دانشگاه دارند؟ از نﻈر اعضای هیأت علمی دانشگاه مور مطالعه یکی از این کارکردها،
کارکرد اجتماعی است...".دانشگاه سرمایه اجتماعی محسوب می شود("...دانشیار دانشکده اقتصاد)،

"...نقش مهم دانشگاه کمﮏ به رفاه و پیشرفت جامعه است("..استاد گروه مدیریت)..."،دانشگاه مرکزی
برای راهنمایی و کمﮏ به عامه مردم به حساب می آید("...استاد دانشگاه مهندسی) .کارکرد دوم کارکرد

آموزشی است .اعضای هیأت علمی چنین اعتقاد داشتند...":دانشگاه محلی برای یاد دادن چگونگی
یادگیری("...دانشیار دانشکده اقتصاد)..."،دانشگاه محلی برای علم اندوزی("...استادیار دانشکده علوم

آب) .کارکرد مهم دیگر کارکرد پژوهشی است...".دانشگاه در کنار کارکرد آموزشی باید به پژوهش های
بنیادی هم بپردازد( "..استاد دانشکده مهندسی)..."،آنﭽه که باعﺚ اعتبار و شناخته شدن دانشگاه در

عرصه های ملی و بین المللی می شود پژوهش است("...استاد دانشکده علوم آب)..."،امروزه کارکرد
پژوهشی دانشگاه باید مقدم بر کارکرد آموزشی آن باشد("...استاد گروه مواد دانشگده مهندسی).کارکرد

مرز های دانش پیشرو باشد("...استاد دانشکده علوم)..."،دانشگاه باید محلی برای تلفیق علم و عمل
باشد ("...استاد گروه تاریخ)..."،دانشگاه باید به سمت تجاری سازی و کارآفرینی پیش برود و بسترهای
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رسیدن به دانشگاه نسل سوم را در خود بوجود آورد ("...استاد دانشکده مهندسی) .و آخرین کارکرد،
کارکرد فرهنگی و تربیتی است.
کارکرد
آموزشی

کارکرد

کارکرد

پژوهشی

اجتماعی

کارکردهای
دانشگاه

کارکرد

کارکرد

فرهنگی

کارآفرینی

شکل.1مدل حاصل از یافته های بخش کیفی

بخش کمی
جهت اینکه محقق بتواند نﻈر تعداد بیشتری از اعضای هیأت علمی را در زمینه کارکردهای دانشگاه
داشته باشد ،پس از کد گذاری داده های حاصل از مصاحبه کیفی مرحله اول پرسشنامه ای مستخرج از
مصاحبه ها تدوین شد .که در این مرحله میزان موافقت سایر اعضای هیأت علمی با دیدگاه ها و
نﻈرات مشارکت کنندگان مرحله کیفی سنجیده شد .در جدول  1نتایج آورده شده است.
جدول .1شاخص های توصیفی کارکرد های دانشگاه
بسیار
زیاد تا

کارکردها

زیاد

تا
حدودی

اصالً تا
به
ندرت

درصد

% 12/2

فراوانی

25

60

درصد

% 23/4

% 34/1

ایفا می نماید.

فراوانی

48

70

87

گویه  :3در سیاست ها و رفتارهای سازمانی

درصد

% 37/6

% 39/5

22/9

کارکرد اجتماعی

حل مساﺋل منطقه ای و بین المللی دارد.
گویه  :2در اراﺋه راه حل برای مساﺋل بومی

%

2/453

0/977

120
42/4
%

2/809

ی

گ

ن

ه

ر

ف

د

ر

ک

ار

ک

3/185

1/046

0/962
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و استانی محیط پیرامونی خود ،نقش فعالی

استاندارد

58/6

% 29/3

گویه  :1نقش و مشارکت تأﺛیرگذاری در

میانگین

انحراف
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خود و اعضایش بر وجه اخالقی بودن تأکید
می نماید.

%
فراوانی

77

81

درصد

% 26/3

% 50/2

عملکرد موفقی داشته است.

فراوانی

54

103

گویه  :5رسالت اصلی خود را آموزش علم

درصد

% 55/6

% 32/7

فراوانی

114

67

درصد

% 12/7

% 24/9

فراوانی

26

51

درصد

% 23/9

% 40/5

فراوانی

49

83

73

گویه  :8استانداردهای کمی و کیفی آموزش

درصد

% 32/2

% 47/8

% 20

را در حد مطلوبی مورد توجه قرار دهد.

فراوانی

66

98

41

درصد

% 31/2

% 36/6

فراوانی

64

75

درصد

% 16/1

% 34/1

آموزشی خود قرار می دهد.

فراوانی

35

70

گویه  :11در برنامه های خود از توسعه

درصد

% 22/9

% 43/9

کاملی به عمل می آورد.

فراوانی

47

90

درصد

% 9/7

% 32/2

گویه  :4در تربیت اخالقی و رشد خصایص
پسندیده انسانی دانش آموختگان خود،

به متقاضیان می داند.
گویه  :6به عنوان محلی برای تبادالت علمی
مطرح جهان شناخته شده است.

کارکرد آموزشی

گویه  :7کوشیده است چگونه یاد گرفتن و
روش اندیشیدن را به دانشجویان یاد دهد.

گویه  :9از دانشگاه به عنوان محلی برای باال
بردن شانس اشتﻐال خود ،در آینده توجه می
شود.
گویه  :10آموزش چگونگی حل مساﺋل
زندگی به جوانان را در اولویت فعالیت های

تجاری سازی دانش

گویه  :12دانشگاه شهید چمران اهواز به
عنوان محلی برای تربیت کارآفرین و رشد

23/4
%

3/029

0/938

48
11/7
%

3/531

0/952

24
62/5
%

3/322

1/021

128
35/7
%

2/882

3/156

0/968

0/866

32/2
%

3/053

1/029

66
49/8
%

2/575

1/005

102
33/2
%

2/882

0/926

68
58/1
%

2/458

0/860
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فناوری های نوین در دانشگاه حمایت
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مهارت های کارآفرینی شناخته شده است.

فراوانی

20

66

119

گویه  :13دانشگاه شهید چمران اهواز

درصد

% 8/3

% 26/8

64/9

فراوانی

17

55

133

درصد

% 20/5

% 36/1

مشکالت جامعه پیرامون خود را تولید کند.

فراوانی

42

74

گویه  :15دانشگاه شهید چمران اهواز در

درصد

% 7/8

% 42/4

فراوانی

16

87

درصد

% 19

% 46/8

فراوانی

39

96

درصد

% 33/6

% 39/5

فراوانی

69

81

درصد

% 27/9

% 49/8

فراوانی

59

102

درصد

% 10/3

% 33/2

فراوانی

22

68

درصد

% 10/8

% 40/5

فراوانی

22

83

توانسته است در شکستن مرزهای دانش و
خلق علوم جدید موفق عمل کند.
گویه  :14دانشگاه شهید چمران اهواز قادر
است علوم کاربردی مورد نیاز برای حل
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نتایج جدول  .1حاکی از آن است که  64/9درصد اعضای هیأت علمی اعتقاد دارند دانشگاه نتوانسته در
شکستن مرزهای دانش و خلق علوم جدید موفق عمل کند و چنین اقداماتی بسیار نادر بوده است.
 62/5درصد دانشگاه را به عنوان محلی شناخته شده برای تبادالت علمی مطرح جهان قبول ندارند.
 58/6درصد معتقدند دانشگاه نقش و مشارکت تأﺛیرگذاری در حل مساﺋل منطقه ای و بین المللی ندارد
و  58/1درصد نیز دانشگاه را به عنوان محلی برای تربیت کارآفرین و رشد مهارت های کارآفرینی نمی
شناسند .بیشترین مقدار میانگین ( )3/531مربوط به گویه " دانشگاه رسالت اصلی خود را آموزش علم
به متقاضیان می داند" و کمترین مقدار میانگین ( )2/297مربوط به گویه " دانشگاه شهید چمران اهواز
توانسته است در شکستن مرزهای دانش و خلق علوم جدید موفق عمل کند ".است.
بخش کیفی (کانونی)
در این مرحله به منﻈور اعتبار سنجی داده های مرحله کیفی و کمی ،گروه کانونی متشکل از  8نفر از
خبرگان دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل گردید .نتایج حاصل شده از دو مرحله قبل برای مشارکت
کنندگان گروه کانونی بیان شد .مشارکت کنندگان این مرحله با نتایج حاصل از دو مرحله قبل موافق
بودند و آنها هم اعتقاد داشتند رسالت اصلی دانشگاه شهید چمران اهواز آموزش و تربیت نیروی انسانی
بوده است و دانشگاه نتوانسته مرزهای دانش را بشکند و وارد مباحﺚ تجاری سازی دانش و کارآفرینی
شود.

" ...متوجه شدم یﮏ سری مأموریتهای جدید برای دانشگاه در ستاد انقالب فرهنگی تعریف شده
است .دانشگاه¬ها هم دنبال این هستند که این مأموریتها را اجرا کنند .دانشگاه از اولی که ایجاد شده
برای توسعه علم و دانش بوده که باید آن را حفظ کند .اگر میخواهد کار جدیدی انجام دهد باید
سازمان و تشکیالت جدید برای آن بوجود آورد .باید سازوکار جدید ایجاد کند نه اینکه یﮏ بار جدید
روی دوش بارهای قبلی دانشگاه بگذاریم .دانشگاه می تواند تشکیالتی درست کند که برایش تجاری
سازی کند ،بین المللی سازی کند ،شما از من که معلم هستم و همه هم وغم من این است که آنﭽه را
بلدم منتقل کنم میخواهید درآمدزایی کنم .درآمد زایی که رسالتش فرق دارد وقتی پولی بدست می
آوریم محکم نگه می داریم که از دست ندهیم( "...مشارکت کننده دوم ،رییس اسبق دانشگاه )

دانشگاه صادق است .دانشگاه ها باید بیایند خودشان را اصالح کنند .یکی از موارد مهم مأموریت شان
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است .درست است که از زمان تأسیس یﮏ مأموریت به آن دادهاند اما با گذر زمان خود دانشگاه می-

تواند اولویت بندیهایش فرق کند( "...مشارکت کننده اول ،معاون اداری مالی اسبق دانشگاه)
"...تفاوت معنا داری بین آدم دانشمند با غیر دانشمند وجود دارد .هیچ کس به اندازه اعضای هیأت
علمی نمیتوانند مأموریت دانشگاه را اصالح کند .امام (ره) فرمودند که مأموریت دانشگاه انسان سازی
است همان جا گفتند تخصص ،آموزش .متخصص بودن بدون مساﺋل اخالقی به درد ما نمی-
خورد .............وقتی بحﺚ نگاه کاالیی و فروش دانش باشد می بینیم که هر سازمانی یﮏ مرکزی
تأسیس میکند و فارغ التحصیل می دهد("...مشارکت کننده سوم ،معاون آموزشی اسبق دانشگاه).
بحث و جمع بندی
این پژوهش با هدف بررسی نگرش اعضای هأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در باره کارکردهای
دانشگاه انجام شد .نتایج بدست آمده بر اساس مصاحبهها در بخش کیفی پژوهش (شکل  ،)1حاکی از
آن است که مقوله اصلی کارکردهای دانشگاه ،دارای  5حوزه آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی ،کارآفرینی و
تجاری سازی و کارکرد اجتماعی است .مشارکت کنندگان پژوهش ،درباره مقوله کارکرد دانشگاه
دیدگاه های متفاوتی داشتند .گروهی بر این باور بود که اولین و مهم ترین کارکرد دانشگاه ،فقط کارکرد
آموزشی است و سراغ کارکردهای جدید رفتن کار اشتباه و بی فایده ای است .دیدگاه دوم ،دو کارکرد
آموزشی و پژوهشی را مهم ترین کارکردهای دانشگاه میدانستند که باید همه توجه دانشگاه معطوف به
آنها باشد .دیدگاه سوم اعتقاد بر این داشتند که با توجه به رشد و پیشرفت جوامع و متناسب با دگرگون
شدن نوع نیاز متقاضیان آموزش عالی ،کارکردهای دانشگاه هم باید تﻐییر کند و عالوه بر کارکردهای
آموزشی و پژوهشی ،در جهت کارکردهای جدید گام بر دارد .از جمله کارکردهای جدید ،کارکردهای
کارآفرینی و تجاری سازی است .یکی از کارکردهای مهم دانشگاه که از نﻈر مشارکت کنندگان مورد
غفلت واقع شده است و از نﻈر آنان خیلی کم به آن پرداخته می شود ،کارکرد فرهنگی  -تربیتی و
کارکرد اجتماعی است.
نتایج بدست آمده از بخش کمی (جدول  )1حاکی از آن است که بیشترین مقدار میانگین ()3/531
مربوط به گویه " دانشگاه رسالت اصلی خود را آموزش علم به متقاضیان میداند" و کمترین مقدار
دانش و خلق علوم جدید موفق عمل کند" است .یافتههای بدست آمده (بیشترین میانگین بدست
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آمده) ،نشان دهنده این مهم است که در دانشگاه شهید چمران اهواز ،کارکرد آموزشی مهم ترین کارکرد
تلقی میشود و کمترین میانگین ،نشان دهنده این مهم است که به کارکرد کارآفرینی در دانشگاه شهید
چمران اهواز کمتر توجه شده است.
جمع بندی صحبتهای بخش کانونی حاکی از این بود که دانشگاه یﮏ سازمان پویا است و از ویژگی
سازمانهای پویا ،خود اصالح گری است .یعنی دانشگاه بنا بر تﻐییر شرایط و گذر زمان بتواند
مأموریتها و کارکردهایش را اصالح کند .اما دانشگاه عمالً نمیتواند چنین اقداماتی انجام دهد .این
وزارت علوم و شورای عالی انقالب فرهنگی هستند که به دانشگاه ها دیکته میکنند که چه بکنند و چه
نکنند .آنان همﭽنین بیان داشتند که خود وزارت علوم و سازمانهای باالدستی دانشگاه ،هنوز نمیدانند
که به کدام سمت بروند .آیا آموزش ،رکن اصلی دانشگاه است یا پژوهش؟ آیا کار آفرینی و تجاری
سازی میتواند جزو کارکردهای دانشگاه محسوب شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ این سؤال آیا
مشکلی تحت عنوان مدرک گرایی و فروش محصوالت علمی در دانشگاه و نﻈام آموزش عالی کشور
ایجاد نخواهد شد؟ همﭽنین برخی اشاره داشتند که مهمترین هدف تشکیل دانشگاهها ،بحﺚ انسان
سازی و تﻐییر و تحول جامعه و اجتماع است که تحت عنوان کارکرد فرهنگی نامیده میشود .اما این
کارکرد اصالً جزو کارکردهای دانشگاه لحاظ نشده و نمیشود .نکته دیگری که از مباحﺚ گروه کانونی
بدست آمد این بود که دانشگاه اگر میخواهد سراغ کارکردهای جدید برود ابتدا نیاز است برای آن
کارکردهای جدید ،مأموریت تعریف شود ،ساختار و سازوکار الزم برای انجام کارکردهای جدید در
دانشگاه فراهم شود و بعد سراغ کارکردهای جدید برود .آنان اظهار داشتند دانشگاه اگر بدون برنامه-
ریزی و تهیه زمینهها و شرایط الزم سمت کارکردهای جدید برود نه تنها از عهده انجام کارکردهای
جدید بر نمیآید؛ بلکه از همان کارکردهای اصلی و سنتی خودش هم غافل خواهد شد.
در تبیین یافته های این سه مرحله می توان گفت :پژوهشهای متعددی ضمن تأکید بر اهمیت
آموزش و انتشار دانش و تربیت نیروی انسانی ،بر پژوهش و تولید دانش نیز به عنوان کارکرد اصلی
دانشگاه تأکید داشتهاند .پایا ()1385؛ (شارع پور و فاضلی)1386 ،؛ (اکسیو)2006 ،؛ (مووری و
سمپات)2004 ،؛ (بارنت)2005 ،؛ (جعفری ﺛانی و کرامتی ( )1391به نقل از گلشن ،عﻈیمی ،مشایخی،
میرزایی و صدرنژاد ()1994؛ (مککنا ،بیکله و کارول )2002 ،1و (بورکابل )1379 ،از این جملهاند .به
هیأت علمی دانشگاه قادرند به بهترین وجه فعالیت های مربوط به تولید و انتقال دانش را انجام دهند.
McKenna, Bickle & Carroll

1
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به طور کلی بر اساس رویکرد سیستمی ،وظیفه و کارکرد دانشگاهها تولید دانش ،آموزش و تربیت
نیروی انسانی کارآمد و ماهر و انتشار و انتقال دانش است .بارنت ( )2005نیز آموزش را زمانی
تأﺛیرگذار میداند که به اندازه کافی فعالیتهای پژوهشی مدرسان نیز مد نﻈر قرار گیرد و عوامل مؤﺛر
در این زمینه بررسی شوند .مککنا و همکاران ( )2002معتقدند اعضای هیأت علمی دانشگاهها مسئول
ایجاد تعادل میان سه وظیفه آموزش ،پژوهش و خدمات هستند ،اما اغلب انجام دادن این سه وظیفه با
هم به گونهای متعارض قلمداد میشود و به دنبال آن زندگی اعضای هیأت علمی با احساس فشار
شدید و نیز هرج و مرج و بی نﻈمی بسیاری همراه شده است.
یکی از یافتههای بدست آمده از این بخش ،این بود که دانشگاهها عالوه بر کارکردهای آموزشی و
پژوهشی ،د ارای دو کارکرد مهم دیگری به نام کارکرد اجتماعی و کارکرد فرهنگی هستند که البته با
وجود اینکه در بسیاری از پژوهشها مانند معیدفر ()1387؛ حسن زاده بارانی کرد و مقار زاده ()1395؛
کلدی و فالح مین باشی ()1388؛ کالینگفورد)2004( 1؛ بوردیو)2014( ،2؛ (الویری)1381 ،؛ (روشه،
)1376؛ و (دالنتی )2002 ،3به آن اشاره شده است ،اما مورد غفلت دانشگاهها واقع شدهاند .معیدفر
( ) 1387تولید و انتقال دانش و جامعه پذیری را دو کارکرد مهم دانشگاه در جامعه ایران میداند .او
کارکرد جامعه پذیری دانشگاه در جامعه ایران را مهمتر از کارکردهای دیگر میداند .حسن زاده بارانی
کرد و مقار زاده ( )1395مهجوریت و غفلت از کارکردهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را باعﺚ
ناتوانی در پاسداشت و انتقال میراث فرهنگی جامعه به نسل آینده میدانند و معتقدند دل مشﻐولی بیش
از حد به بازار کار و نیازهای اشتﻐال ،باعﺚ شده که چالشهای فرهنگی تنیده در بدنه آموزش عالی
مورد غفلت قرار گیرند .خأل موجود در زمینه فعالیتهای فرهنگی ،جو دانشگاهها را به شدت سیاسی
کرده است .اهمیت پرداختن به مسایل فرهنگی تا بدان جاست که مهمترین نشانه آسیب دانشگاهها
«ناتوانی تولید و باز تولید فرهنگی» آنها شناخته شده است و این امر را عمدتاً ناشی از استیالی عامل
سیاسی بر عوامل فرهنگی دانستهاند.
یکی از مهمترین مباحثی که اخیراً مطرح میشود ،بحﺚ کارآفرینی و تجاری سازی است .که از آن
تحت عنوان رسالت جدید دانشگاهها نام میبرند و یافتههای پژوهش حاضر نیز بر این موضوع تأکید
دارند .در پژوهشهای مختلفی به اهمیت و سودمندی کارکردهای تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه
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اشاره شده است .نتایج پژوهشهای (موسوی ،نعمتی و خسروی)1394 ،؛ (انتﻈاری)1382 ،؛ (تقی پور
ظهیر و حسن مرادی)1385 ،؛ (پلوا ،کاستر و باکن)2005 ،1؛ (نووتنی)2006 ،؛ (اتزوکانی)2010 ،2؛
(علی خانی)1389،؛ (فطانت فرد حقیقی و محمودی)1395 ،؛ و (اتزکوﺋیتز ،)2002 ،3ضمن تأکید بر
اهمیت دانش و فناوری برای ایجاد ﺛروت و دانایی و اهمیت آنها در تولید ارزش افزوده برای کشور،
کارآفرینی و تجاری سازی را از الزامات دانشگاه در عهد نوین میدانند.
طرفداران این امر معتقدند دخالت عواملی چون تأکید دولتها بر تسهیل تبدیل یافتههای علمی به
نوآوریهای تجاری ،کاهش حمایتهای مالی دولت ،شکلگیری رسالت سوم دانشگاه؛ یعنی ارتباط این
نهاد با محیط اجتماعی پیرامون ،جهانی شدن و تشکیل اتحادیههای متعدد بین جوامع و تکامل بازار
های ملی به مثابه سوخت و انرژی رقابت ،در شکلگیری این حرکت نوظهور مؤﺛر بودهاند (ویلکینسون
و یانگ2002 ،4؛ بوک2003 ،5؛ پلوا ،کاستر و باکن2005 ،؛ ریﭽاردسون ،براکو ،کاالن و فانی1998 ،6؛
فکور .)1385 ،به بیان روشن تجاری سازی دانش را میتوان تبدیل ایده و نتایج تحقیقات به محصول
در بازار تعریف کرد.
در راستای نتایج حاصل شده پیشنهاد می شود:
گنجاندن بندهایی در آیین نامه ارتقاء و ترفیع استادان به منﻈور فعال کردن اعضای هیأت علمی برای
بخش ارتباط دانشگاه با صنعت.
استفاده از استادان با تجربه دانشگاه ،به عنوان مشاور بخش هایی از صنعت و سازمان های اجرایی.
ضروری است دستگاه های اجرایی و سازمان ها به تصمیمات پژوهش محور ملزم شوند و این امر به
باز تعریف نقش و جایگاه تحقیق و محقق در دستگاه های اجرایی و صنایع بخش دولتی و خصوصی
نیاز دارد.
تعریف مأموریت توسط خود دانشگاهها (دانشگاه پاسخگوی آن نیز باشند و پس از یﮏ بازه زمانی
معین ارزیابی و اعتبار بخشی شوند).
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 بسترها و امکانات الزم جهت پرداختن به کارکردهای جدید از جمله کارآفرینی و،فراهم شدن زمینهها
.تجاری سازی
جذب اعضای هیأت علمی متخصص و کارآمد (دارای آﺛار پژوهشی منتشر شدهی فراوان باشند و
- داشتن پیشینه، حتی برای مشاغل آموزشی.دست کم به یﮏ زبان بین المللی به طور کامل مسلط باشند
.)ی پژوهش قوی ضروری است
فراهم شدن امکانات فیزیکی مطلوب برای کالسهای درسی و ایجاد فضای آموزشی مناسب جهت
فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی اساتید و دانشجویان همراه با دسترسی آسان و راحت به منابع
.کتابخانهای و تجهیزات رایانهای در محیطهای آموزشی
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