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  چکیده

بر درك مفهـوم نقـش    تأکیدیین ابعاد مفهوم تناسب آموزش عالی با تب، هدف اصلی این مقاله
تعریف کارکرد خدمت به جامعه در کنار دو . اجتماعی دانشگاه در گفتمان جامعه دانشی است

هـا در   کارکرد اصلی نظام آموزش عالی یعنی آموزش و پژوهش بر نقـش اجتمـاعی دانشـگاه   
عنصـر کلیـدي در   . طوح مختلف آن داللت داردپاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه در س

باشد که بـه عنـوان معیـاري در کنـار سـایر       می» تناسب«، ارزیابی اثربخشی و کارایی این نظام
در پاسخ به این سوال اساسی کـه کـارکرد   ، بنابراین. مطرح است، معیارهاي کیفیت و شفافیت

نظر قـرار دادن چـه معیارهـایی    شود و بـا مـد   جدید دانشگاه در جامعه دانشی چگونه معنا می
در ایـن   .مقابله کـرد  ،ها در هزاره سوم با آن روبه رو هستند هایی که دانشگاه توان با چالش می

نتایج بـه دسـت آمـده از ایـن     . هاي مطلّعان کلیدي مورد تحلیل قرار گرفت دیدگاه ،خصوص
ار مقولـه فرعـی دیگـر    را به عنوان یک مقوله کانونی در ارتبـاط بـا چهـ   » تناسب«، ها مصاحبه

تناسـب دانـش و تناسـب    ، تناسب تخصـص ، تناسب پژوهش، تناسب آموزش. شناسایی کرد
تناسب در آموزش عالی به گیري  هاي اصلی در تعریف و اندازه رشته تحصیلی از جمله مالك

، سـاختار و مـدیریت  ، با تقویـت و ارتقـاي فرهنـگ دانشـگاهی    ، این عالوه بر. آیند شمار می
هاي آموزشی و پژوهشی و نظام سنجش و ثبـت حقـوقی    سیاست، مالی و اقتصادي هاي جنبه

  . توان بسترهاي الزم براي ایجاد تناسب را فراهم نمود مناسب می
  

، خدمت به جامعه، مسئولیت اجتماعی، آموزش عالی، جامعه دانش محور: واژگان کلیدي
  تناسب
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  مقدمه
. کلیدي دانش در فرایندهاي تولید استنقش ، هاي بارز جامعه معاصریکی از مشخصه

هـا در دنیـاي جهـانی     نقش اجتماعی دانشگاه، تحقیق و نوآوري، اهمیت فزاینده دانش
در پـی تحـوالت    ).2006، 1مـارگینزن ( خوش تحول نموده اسـت  شده کنونی را دست

تقویت رابطه آموزش عالی با جامعـه و جـدي گـرفتن مسـئولیت آن نسـبت بـه       ، اخیر
قرار گرفته است و ضرورت یـک انقـالب دانشـگاهی     تأکیداز پیش مورد جامعه بیش 

ها و کامیابی آنها در انجـام وظـایف خـود گوشـزد شـده       براي بازیابی وظایف دانشگاه
بـه ویـژه در   ، اي ایـران نیـز  هاي توسـعه در برنامه ).1383، قورچیان و همکاران( است

هـا و   رورت بـازنگري در سیاسـت  محوریت توسعه مبتنی بر دانایی و ض، برنامه چهارم
هـا در پاسـخگویی بـه     راهبردهاي پژوهشی و آموزشی مراکز علمی به ویـژه دانشـگاه  

فرهنگی و صنعتی و کارکردن در فضـاي رقابـت فزاینـده عرصـه     ، تقاضاهاي اجتماعی
   ).1383، قانون برنامه چهارم( واقع شده است تأکیدجهانی مورد 

هاي گوناگون آن  ینهزمدر قبال جامعه در ابعاد و  ها دانشگاهپاسخگویی و مسئولیت 
، در جامعـه اعـم از جامعـه محلـی     ها دانشگاهناظر بر تعریف و تقویت نقش اجتماعی 

تـر شـدن دانـش و اجتماعـات علمـی در البـه الي       اجتمـاعی . ملی و یا جهانی اسـت 
ر مشـهود  اخیـ  هاي مربوط به علم و آموزش عالی در دهـه  یشهماها و  یانیهب، مباحثات

بـر  ، در بوداپست منتشر شد) 1999ژوئیه ( چنانکه در بیانیه کنفرانس جهانی علم. است
به نحوي کـه در برگیرنـده    21مسایلی چون ارزش مشارکتی و همبستگی علم در قرن 

هـا و   یاسـت سشد و براي علم نقشی اساسی در تدوین  ، تأکیدمنافع عمومی مردم باشد
صـلح و  ، ا این هدف که علم باید در خدمت پیشرفتب. حل مسایل جهانی تعریف شد

هـاي مهمـی پیرامـون    کنفرانس جهانی علم در پاریس نیز اندیشه در ،توسعه قرار بگیرد
ماحصل آنچه در این . تحول آموزش عالی در زمینه توجه به نیازهاي جامعه مطرح شد

بـین علـم و    ناظر بر بروز شکاف فرهنگـی ، شود یمزمینه در متون آموزش عالی یافت 
   ).1383، قورچیان و همکاران( نهادهاي آموزشی و جامعه است
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محور ایـن   ها در جامعه دانش با نظر به درك اهمیت نقش اجتماعی دانشگاه، هذا مع
ها در ایفاي نقش خود در خدمت به جامعه که  شود که دانشگاه سوال اساسی مطرح می

، بایست عمل کنند؟ به بیان دیگر ونه میچگ، در بیانیه مأموریت آنها تصریح شده است
با نظر به ارتقاي جایگاه ایران در تولید علمی و به تبع آن انباشت تولیدات دانشی طـی  

هاي دانشـی   از پتانسیل و توانمنديگیري  هاي بهره توان زمینه چگونه می، هاي اخیر سال
ـ   ها را فراهم سـاخت؟ بـد   اعضاي هیئت علمی دانشگاه ه ایـن قبیـل   ون تردیـد پاسـخ ب

هـا در گفتمـان جامعـه دانشـی و      متضمن تحلیل نقـش اجتمـاعی دانشـگاه   ، هاي سوال
  . الزامات آن در ایفاي این نقش خواهد بود

سوال اصلی کـه در ایـن مقالـه بـدان     ، فوق هاي در راستاي پاسخ به سوال، بنابراین
ي ارزیـابی  پرداخته شده است این است که اساساً تناسب بـه عنـوان یکـی از معیارهـا    

هاي جهانی در قلمرو آمـوزش عـالی   هاي کنفرانسها چنانکه در بیانیه عملکرد دانشگاه
ابعـاد اصـلی آن کدامنـد؟ و در نهایـت اینکـه      ، چیسـت؟ ، قرار گرفته است تأکیدمورد 

مـورد دانشـکده   ( هـاي مهندسـی   اي مناسب براي ایجاد تناسب در رشـته الزامات زمینه
  کدامند؟ ) مهندسی دانشگاه فردوسی

ها در گذار به  ضمن مروري بر تحوالت کارکردي دانشگاه، در ادامه، بر این اساس 
ارچوب کارکرد خـدمت  اعی دانشگاه در گفتمان جدید در چنقش اجتم، جامعه دانشی

بـه دسـت    هاي با استناد به تحلیل داده، آنگاه. به جامعه مورد بحث قرار خواهد گرفت
  . گیرد نتایج مورد بحث قرار می، فوق هاي آمده و در پاسخ به سوال

  
  محور در گفتمان جامعه دانش ها دانشگاهنقش نوظهور : مسئولیت اجتماعی

ها بـر ایجـاد پیونـد میـان دانـش تولیـد شـده در زمینـه و          مسئولیت اجتماعی دانشگاه
هـدف اصـلی از ایـن    . ملی و جهـانی داللـت دارد  ، بسترکاربست آن و نیازهاي محلی

تقاي سودمندي اجتماعی از دانـش و در نتیجـه کمـک بـه بهبـود کیفیـت       ار، مسئولیت
هـا طیـف وسـیعی از اعمـال و      کلی مسئولیت اجتماعی دانشـگاه  به طور. زندگی است

اي مناسـب و  شـیوه  شود که براي پاسخ به نیازهـاي محـیط بـه    فرایندهایی را شامل می
نی شـدن و کاربسـت   این رویکرد اهمیت زیـادي دارد چـون جهـا   . کند تالش می مؤثر
هـا   هاي اجتماعی شـده کـه دانشـگاه   هاي نئولیبرال توسعه اقتصادي منجر به بحران مدل

اي را حـل  پیچیدگی مسایل جاري در سطوح ملـی ومنطقـه  ، هاي نو حل باید با ارائه راه
هـا پیونـد پویـایی بـین      آن خواهد بود کـه دانشـگاه   هاي نو نیازمند حل چنین راه. کنند

در حل مسـایل پیچیـده قـرن بیسـت و      صلی و تجدید نظر در نقش خودکارکردهاي ا
   ).2009، شبکه جهانی دانشگاه براي نوآوري( یکم ایجاد نمایند
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بر روند اطالعات و ارتباطات و تأثیر آن فنّاوري به موازات تحوالت اخیر ، بنابراین
ـ  فنّاوري خلق دانش و توسعه  فنّـاوري  ش و به ویژه وابستگی توسعه ملی به تولیـد دان

مأموریت و کارکردهاي دانشگاه نیـز   ،)2000، مالهوترا( براي ایجاد مزیت رقابتی پایدار
تأسـیس  هـا از تـاریخ    نقش دانشگاه، بدین ترتیب. خوش تغییراتی شد به شدت دست

از حافظان مستقل دانش به نهادهـایی کـه بـه    ، تاکنون 1187دانشگاه آکسفورد به سال 
اند دانش را بـراي  ها موظف دانشگاه، بر این اساس. تغییر یافت ،کنند جامعه خدمت می

هـاي   امـروزه دانشـگاه  ، چنانکـه  ).2008، 1وایت( خدمت به جامعه خلق و اشاعه دهند
نشر دانش بـه  ، آفرینیترین رسالت خود را در سه نقش دانشترین و اساسیمدرن مهم

د و نیز خدمت بـه جامعـه کـه    این معنی که دانش خلق شده از طریق تحقیق انتشار یاب
لوون ( کنند معرفی می، باشد تر می ناظر بر انتقال دانش خلق شده در سطح جامعه وسیع

آموزش و پژوهش به عنـوان کارکردهـاي اصـلی    ، از این منظر ).2005، 2و اوسترلینک
  . کنند دانشگاه تنها در خدمت به جامعه معنا و مفهوم پیدا می

ها ناظر بر ایجاد پیوند میان دانش خلق شـده در بسـتر    همسئولیت اجتماعی دانشگا 
باشـد و   ملـی و جهـانی مـی   ، با نیازهاي محلـی ) انسانی، فنی، دانش علمی( کاربرد آن

افزایش سودمندي جامعه از دانش و کمک به بهبـود کیفیـت زنـدگی    ، هدف اصلی آن
گیـرد کـه    مـی  این مسئولیت طیف وسیعی از فراینـدها را در بـر  . افراد آن جامعه است

 و مناسـب و بـا درك   مـؤثر اي معطوف به پاسـخگویی بـه نیازهـاي محـیط بـه شـیوه      
هـاي نـو    حـل  بایست با ارائه راه ها می دانشگاه، در این میان. باشد مالحظات اخالقی می

ارائـه  . اي پاسـخگو باشـند   براي پیچیـدگی مسـایل جـاري در سـطوح ملـی و منطقـه      
نقش  که قادر باشند بین کارکردهاي اصلی و استهایی  هاي نو در توان دانشگاه حل راه

اجتماعی خود در حل مسایل پیچیده جامعه در قرن بیست و یکم پیوندي پویا برقـرار  
مفهـوم خـدمت بـه جامعـه را متضـمن      ) 2002( اوسـترلینک  ).GUNI3, 2009( کنند

و فعاالنـه   کوشش براي ایجاد پیوند میان دنیاي تحقیق و دنیاي کسب و کار؛ ارتباط باز
هاي موجود در دانشـگاه بـه جامعـه؛ اشـاعه و      ها و قابلیت با جامعه و معرفی تخصص

هـاي   پراکنده کردن دانش در جامعـه از طریـق درگیـر شـدن دانشـکاران در موقعیـت      
  . داند العمر از طریق آموزش یادگیري چگونه یادگرفتن می اجتماعی؛ یادگیري مادام
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در کنـار سـایر   » 1تناسـب «ا مدنظر قـرار دادن معیـار   چه بس، با نظر به مراتب فوق 
تواند جایگـاه آمـوزش عـالی را در     می کارایی و شفافیت، معیارهاي دیگر مانند کیفیت

متون زیادي پیرامون کیفیت آموزش عالی وجود . توسعه همه جانبه اجتماعی ارتقا دهد
، مـدیریت کیفیـت  ، دارد که به بحث درباره مفاهیم جدید آن از قبیـل تضـمین کیفیـت   

، شـبکه جهـانی دانشـگاه بـراي نـوآوري     ( انـد  ارزیابی کیفیت و اعتباربخشـی پرداختـه  
. تعریف مفهوم کیفیت نظر به ماهیت نسبی و چندبعدي بودن آن دشوار اسـت  ).2009

رابطـه بـین   ( و کـارایی ) رابطه بین اثرات مشاهده شده و اثرات مورد انتظار( اثربخشی
از . دو جنبه اساسی کیفیت هستند) هاي انجام شده گذاري مایهاثرات مشاهده شده و سر

، انتظار در خدمت به جامعـه قـرار نگیرنـد    چنانچه اثرات مشاهده شده و مورد، این رو
توانـد کـارآ و اثـربخش     آموزش عالی بدون در نظر گرفتن معیار تناسب اجتماعی نمی

انـد کـه   کیفیـت افـزوده   برخی بر این باورنـد کـه مفهـوم سـومی را بـه ادبیـات      . باشد
اساسـاً اولـین و آخـرین معیـار     . دهـد  هاي اجتماعی را مورد توجه قـرار مـی   نیازمندي

آمـوزش عـالی   ، براي تناسب داشـتن . ارزیابی آموزش عالی باید تناسب اجتماعی باشد
   ).GUNI,2009( باید اهدافش را با جامعه هماهنگ کند

  
  چالش اساسی آموزش عالی : سازي تناسب

آمـوزش عـالی را بـه عنـوان یکـی      » تناسـب «) 1998( راس جهانی آمـوزش عـالی  کنف
فنّـاوري  اعتباربخشی؛ بهبـود مـدیریت؛   ، کیفیت. شمرد هاي اصلی این نظام برمی چالش

و ، المللـی آمـوزش عـالی    المللی و تقویت بعد بین همکاري بین، اطالعات و ارتباطات
هـاي ایـن نهـاد اجتمـاعی بـه       چالش استقالل دانشگاهی با مسئولیت اجتماعی از دیگر

اي کشـورهاي  هـاي منطقـه   اجتماعی حاصل همفکـري » تناسب«مفهوم . روند شمار می
است که بـر رابطـه دیـالکتیکی    ) پاریس، 1998اکتبر ( کننده در کنفرانس جهانیشرکت

بـر  ، در بیانیه جهانی منتشر شده این کنفـرانس . کردند تأکیدبین جامعه و آموزش عالی 
ارچوب بـا انتظـارات جامعـه و البتـه در چـ      ات آمـوزش عـالی  مؤسسعملکرد  تناسب

تبیین مسـایل  ، هاي انتقادي قابلیت، هاي سیاسی طرفی بی، رعایت استانداردهاي اخالقی
هاي بلندمـدت بـر مبنـاي نیازهـا و اهـداف       گیري ریزي جهتپایه، جامعه و دنیاي کار

شده  تأکید» تناسب«به عنوان الزامات ها و حمایت محیطی  احترام به فرهنگ، اجتماعی

                                                                                                                                      
1. Relevancy 
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همچنین در این بیانیه آمده است که آموزش عالی باید نقش خود را در خـدمت  . است
تخریب محیطی ، گرسنگی، سوادي بی، خشونت، نابرابري، به جامعه به ویژه حذف فقر

و اي به تحلیـل مسـایل   اي و فرارشتهو بیماري تقویت نماید و با رویکردي میان رشته
ات مؤسسـ توسعه کل سیستم آموزشی جامعه بر عهده ، این عالوه بر. مشکالت بپردازد

بنـابر اعالمیـه کنفـرانس     ).2003، 1بـرنهیم و چـایی  ( آموزش عالی گذاشته شده اسـت 
ناظر بر پاسخگوي سیاسی بودن  ،آموزش عالی» تناسب« ،)2005( جهانی آموزش عالی

، دارکردن اذهـان افـراد یـک جامعـه    ات آموزش عالی با هدف روشـنگري و بیـ  مؤسس
، پاسـخگوي نیازهـاي سـطوح دیگـر نظـام آموزشـی      ، پاسخگوي تقاضاهاي دنیاي کار

 ها و پاسخگوي همه اقشار مردم به ویژه زنـان باشـد   پاسخگوي فرهنگ و تنوع فرهنگ
   ).2005، یونسکو(

ه ناظر بر سـازگاري کارکردهـاي دانشـگا   » تناسب«مفهوم ، با نظر به مالحظات فوق
بررسی ایـن وضـعیت درخصـوص ایـران     . شود با نیازها و انتظارات جامعه تعریف می

به مفهوم سازگاري دانش با محیط و بـه بیـان   » 2همزمانی«حاکی از آن است که درجه 
دیگر تناسب و ارتباط علم و جامعـه در ایـران پـایین اسـت و بسـیاري از فراینـدها و       

هـا و نهادهـاي اجتمـاعی در ارتبـاط      فعالیـت ، اهاي علمی با بسیاري از فراینده فعالیت
، اسـتادان متقابل و همزمان با یکدیگر قرار ندارنـد و ایـن امـر حـس ناهمزمـانی را در      

هاي تولید دانش و کاال بـر روي   نظام ،در ایران. کند دانشمندان و پژوهشگران ایجاد می
ـ . یکدیگر بسته و به دالیل سازمانی نسبت به هم نفوذ ناپذیرنـد  ن امـر تولیـد دانـش    ای

گـذاري   سـرمایه ، بـدین ترتیـب  . سـازد  هاي اقتصادي را با مشکل مواجه می براي بخش
امـا نتـایج ایـن    ، انجامـد  مـی  ها و مراکز پژوهشی بـه تولیـد علمـی    عمومی در دانشگاه

هاي علمی به دلیل فقدان مصرف داخلی و نیز گسترش فرایندهاي جهانی شدن  فعالیت
هـا از طریـق گسـترش     خـورد و حاصـل ایـن فعالیـت     پیوند میبا اقتصاد برون مرزي 

عضویت دانشمندان و پژوهشگران ایرانی در اجتماعات علمی و جهانی توسـط بخـش   
رو می طبـق نتـایج   ، به عنوان نتیجـه کلـی   ).1382، قانعی راد( شود خصوصی جهانی د

د کـه بـین   توان مدعی ش می، مطالعات صورت گرفته پیرامون ارتباط دانشگاه و صنعت
  . تناسب وجود ندارد، دانشگاه و صنعت در ابعاد مختلف آموزش و پژوهش

                                                                                                                                      
1. Bernheim & Chaui 
2. Synchronism 
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 روش پژوهش
تر پدیده تناسب در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشـهد  براي درك بهتر و عمیق
ی و کیفی بهره گرفتـه شـد  ها روشبا رویکرد ترکیبی  1از روش پژوهش آمیخته ي کم .

ویکردهاي کمی و کیفی به صورت ترکیبی در مقایسـه بـا   با این فرض که استفاده از ر
کرسـول و  ( دهـد  یمیک رویکرد به تنهایی درك بهتري از مسایل پژوهش را به دست 

مفهوم تناسـب و ابعـاد اصـلی آن از    ، در مرحله نخست، بدین ترتیب ).2006، کالرك
یسـته  هـاي ز دیدگاه اعضاي هیئت علمی دانشکده مهندسی با هدف آگـاهی از تجربـه  

. مورد بررسی قـرار گرفـت  ، هاي آن دانشکدهمسایل و زمینه، آنان و متناسب با شرایط
ن این است کهها داده کننـدگان در پـژوهش   شـرکت  ي به دست آمده در این مرحله مبی

هـاي   مؤلفـه ، با پیمـایش در وضـع موجـود   ، سپس. کنندچگونه این سازه را تفسیر می
  . قرار گرفت کلیدي تناسب مورد بررسی و آزمون

نفر از استادان دانشکده مهندسی و مـدیران صـنایع    31، بنابراین در مرحله نخست 
هدفمند به عنوان مطلعان کلیـدي  گیري  نمونه مرتبط با این دانشکده با استفاده از روش

جامعه آماري پژوهش را کلیـه اعضـاي   ، در مرحله دوم. شناسایی و با آنها مصاحبه شد
، نفر عضو هیئـت علمـی   125از مجموع . ه مهندسی تشکیل دادندهیئت علمی دانشکد

هاي مورد نیاز در مرحله نخست  گردآوري داده. ها بودند نفر پاسخگوي پرسشنامه 100
با استفاده از مصاحبه کیفی و تحلیل اسناد و در مرحله دوم از طریق پرسشـنامه محقـق   

یفـی از روش تحلیـل   هـاي ک همچنـین بـه منظـور تحلیـل داده    . ساخته صورت گرفت
هـا  یادداشـت ، هاي ضبط شدهسازي مصاحبهبنابراین پس از پیاده. تفسیري استفاده شد

از مضـمون مشـترك   . هاي کلیدي شناسایی و ثبت شدندبه دقت مطالعه شدند و گزاره
هـا از  مقولـه ، آنگـاه . مفاهیم مرتبط با آنها استنتاج شـدند ، هاي کلیديموجود در گزاره

در . ي آنهـا اسـتخراج شـدند   هـا  تفـاوت مفاهیم با نظر به وجوه تشـابه و   طریق مقایسه
هـاي   چهارچوب مفهومی طراحی شد که با شناسایی و مفهـوم پـردازي مؤلفـه   ، نهایت

بـه درك مفهـوم   ، هـاي مسـتخرج  مقولـه  تناسب و تبیین فرضیات مربوط به روابط بین
کمـک  ) انشـکده مهندسـی  د: مـورد ( تناسب و الزامات بهبود آن در بستر آموزش عالی

ـی عـالوه بـر شـاخص      جهت تحلیـل داده ، عالوه براین. کند یم هـاي آمـاري    هـاي کم
 PLS2 تکنیـک به منظور آزمون تأثیر متغیرهاي مسـتقل بـر متغیـر وابسـته از     ، توصیفی

  . استفاده شد

                                                                                                                                      
1. mixed research method  
2. The Partial Least Squares 
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هاي به دست آمده با تکیه بـر منـابع مختلـف گـردآوري      به منظور اعتباریابی یافته 
پرسشـنامه و تحلیـل   ، که در ایـن مطالعـه عبـارت بودنـد از مصـاحبه اکتشـافی       هاداده

سـند راهبـردي وزارت علـوم و برنامـه     ، برنامـه چهـارم توسـعه   ( محتواي اسناد مرتبط
اطمینـان و  ، 1هـا سعی گردید تـا بـا تطـابق همگـونی داده     ،)راهبردي دانشگاه فردوسی

. نظـر حاصـل گـردد    ب الگـوي مـورد  اعتماد الزم نسبت به نتایج استخراج شده در قال
ها مرتباً با واقعیـت تطبیـق داده   داده، هادر مرحله گردآوري و تحلیل داده، عالوه براین

ارائه پیش نویس الگـوي اسـتخراج شـده بـه     . شد تا اعتبار آن مورد تایید قرار گیردمی
کـرد تـا خألهـاي مفهـومی و معنـایی الگـو تکمیـل و        مـی  مصاحبه شـوندگان کمـک  

  . حات الزم به عمل آیداصال
  
  هاي پژوهشیافته

را در کـانون  » تناسـب «مقولـه  ، هـاي انجـام شـده بـه شـیوه تفسـیري      تحلیل مصـاحبه 
استخراج شـده را   هاي تواند کلیه مقوله مقوله محوري میاین . دیگر نشان داد هاي مقوله

در ها در پاسـخگویی بـه انتظـارات جامعـه      درك نقش اجتماعی دانشگاه. پوشش دهد
در قالب یـک مـدل مفهـومی    ) دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی( گروه مورد مطالعه

ضـمن اشـاره بـه ابعـاد     ، در ادامـه ، بنابراین. به تصویر کشیده شده است) 1( در شکل
بـه  ، باشـد  هاي انجام شده مـی  هاي مهندسی که برگرفته از تحلیل مصاحبه تناسب رشته
  . شود رداخته میدر وضع موجود پها  مؤلفهبررسی این 

                                                                                                                                      
1. Triangulation 
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  ها در درك نقش اجتماعی دانشگاه» تناسب«الگوي مفهومی ابعاد ) 1( شکل

  
  هاي مهندسی ابعاد تناسب رشته

، »تناسـب آمـوزش  «ابعاد مختلفی از این مفهوم نظیر ، با نظر به پیچیدگی مفهوم تناسب
را » تناسـب دانـش  «و » ناسب تخصـص ت«، »تناسب رشته تحصیلی«، »تناسب پژوهش«

 ،تناسب آموزش و پژوهش به عنوان کارکردهاي اصلی دانشـگاه . توان توصیف کرد می
خدمت به جامعه نـاظر بـر   ، به عبارت دیگر. بخشند مفهوم خدمت به جامعه را معنا می

اساساً نتیجـه آمـوزش   . باشد آموزش و پژوهش متناسب با نیازها و انتظارات جامعه می
» تناسـب اجتمـاعی  «صورتی کـه بـه معیـار     در، لذا. وهش خدمت به جامعه استو پژ

  . عملکرد این نظام اثربخش و کارآ نخواهد بود، آموزش عالی توجه نشود
  

  تناسب
آموزش  

 عالی

تناسب 
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تناسب 
رشته 
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 دانش
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آموزش ، مؤثرناظر بر آموزش » تناسب آموزش«از دیدگاه مطلعان : تناسب آموزش. 1
نمـاد  ، کیفیت آموزش معیارهاي سنجش. باشد دار میآموزش هدفمند و جهت، مناسب

. هـاي دانشـگاهی اسـت    بارز انتظارات سیستم آموزشی از چگونگی و ماهیت آمـوزش 
توان تناسب آن با نیازها و انتظارات  یکی از معیارهاي آموزش با کیفیت را می، بنابراین

محور قرار دادن نیازهاي واقعی جامعه به هدفمنـد کـردن   . نیازهاي جامعه تعریف کرد
 آموختگان بیکاري دانش. کندیف مسیر شغلی آینده دانشجویان کمک میآموزش و تعر
هـاي سـنجش کیفیـت    به مثابـه یکـی از شـاخص   ، بر معیار تناسب تأکیددانشگاهی با 

هـاي دانشـگاهی بـا    تر بر ناسـازگاري آمـوزش  هاي دانشگاهی و در سطح کلیآموزش
ر اهـداف آموزشـی بـا    تناسب آموزش مستلزم بـازنگري د . نیازهاي جامعه داللت دارد

درسـی بـا تمرکـز بـر      بازنگري در برنامـه ، ايتمرکز بر توسعه انسانی و اجتماعی زمینه
تـوأم نمـودن محتـواي    . باشـد  رویکردهاي جدید یادگیري مشارکتی و مساله محور می

ی در تربیـت مهندسـانی   یاي قطعاً نقش بسـزا رشته آموزش مهندسی با موضوعات میان
تحلیل محتواي اسـناد  ، هاي مطلعان عالوه بر دیدگاه. خواهد داشتکاردان و کارآفرین 

پژوهشـی  ، پاسخگویی مراکز علمی«راهبردي در ایجاد تناسب آموزش نیز بر ضرورت 
فرهنگی و صنعتی و کارکردن در فضاي رقابتی ، و آموزشی کشور به تقاضاي اجتماعی

پژوهشـگر و  ، تخصـص م، خـالق ، هـاي متعهـد   بر تربیت انسان تأکیدعرصه جهانی با 
  . داللت دارد» کارآفرین براي پاسخگویی به نیازهاي جامعه

  
حـل  ، یکـی از کارکردهـاي اصـلی پـژوهش    ، بنابر دیدگاه مطلعان: تناسب پژوهش. 2

هاي پژوهش در پاسخ به تقاضـا   گیري ماهیت و نوع مساله در تعیین جهت. مساله است
هاي انجـام   نشان از تمرکز عمده پژوهش هاي مطلّعان دیدگاه. ندمؤثربراي همان مساله 

چـه بسـا   . شده در پاسخ به عالقه فردي دانشگران به جاي دانشگاه و یـا صـنعت دارد  
هـاي دانشـجویی و عـدم     راهنما در پروژه استاداندهی عالیق و زمینه تخصصی  جهت

تناسب آن با نیازهاي روز جامعه ممکن است علت اصلی آرشیو شدن و عدم کاربست 
هاي علمـی  گرچه در گذشته بخشی از پژوهش. هاي پژوهشی باشدي از گزارشبسیار

اما ، کشید وظیفه پاسخگویی به نیازهاي اجتماعی را به دوش می» کاربردي«با برچسب 
رود پاسـخگوي نیـاز صـنعت یـا جامعـه و       هاي علمی انتظار میاکنون از همه پژوهش

 یـد دانـش در بسـتر کاربسـت    اینجاسـت کـه عبـارت تول   . مشکلی واقعی را حل کننـد 
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 چنانکه در بیانیه کنفراس جهانی آمـوزش عـالی یونسـکو    ،)اي شدن تولید دانش زمینه(
هـاي نـوین نـافع     یابی و توسعه علوم و فنـاوري دست«. یابد مصداق می) 2009، پاریس(

، ها و نیازهاي کشور و انتشار و بکارگیري آنها در نهادهاي مختلـف  متناسب با اولویت
هـاي کـاربردي در    انجـام پـژوهش  ، دانش فنی و انجام تحقیقـات نیمـه صـنعتی   تولید 

از  »محوري و عرضـه محـوري دانـش    خصوص حل مشکالت کشور و ترکیب تقاضا
 تأکیـد باشد که بر مقوله تناسب پژوهش  نکات محوري اسناد راهبردي مورد تحلیل می

  . دارد
  

دانشـی دانشـگران نـوعی     هـاي  اصوالً فعالیـت : دانش محلی/تناسب دانش جهانی. 3
نـوع تقاضـاي دانـش بـا تعیـین      . شودنظر از ماهیت آن تلقی میصرف، پاسخ به تقاضا

ماهیـت رفتـار پاسـخگویی    ، گـذاري خـاص   ها و معیارهاي ارزش گیري جهت، اهداف
رفتار دانشی دانشگران ممکن است پاسخ به دو . دهدالشعاع قرار می دانشگران را تحت

، انتظار دانش جهانی از دانشـگران . محلی باشد/انی یا دانش ملینوع تقاضاي دانش جه
 در. روز دنیاسـت فنّاوري حرکت در مرز دانش و همراهی با آخرین تحوالت دانش و 

رود پاسخگوي نیازهاي دانشـی   که در سطح ملی و محلی از دانشگران انتظار می حالی
گیـري  حکایت از جهت هاي مطلّعان دیدگاه. جهت حل مسایل جاري باشند داخلی در

نسبتاً صرف رفتار دانشی دانشگران مورد مطالعه در جهـت پاسـخ بـه تقاضـاي دانـش      
هاي تحصیالت  دهی پروژه تمرکز بر گسترش تحصیالت تکمیلی و جهت. جهانی دارد

هاي بنیادي و مالك استخراج و چاپ مقالـه در نشـریات    تکمیلی به سمت انجام پروژه
 . محلی باز داشته است/ران را از توجه به تقاضاي دانش ملیالمللی دانشگ معتبر بین

چالشی اساسی براي دانشگران به ویـژه  ، تعارض و دوگانگی بین این دو نوع تقاضا
پایین بودن سـطح نیازهـاي داخلـی در مقایسـه بـا      . مهندسی است -هاي فنی در رشته

عملکرد از سوي  گذاري و ارزیابی سطح نیازهاي جهانی از یک سو و معیارهاي ارزش
هـاي موجـود دانشـگران بـراي حـل مسـایل        دیگر موجب گردیده تا از تمامی پتانسیل

از آنجاکه تقاضاهاي مطرح شده از سـوي صـنعت بـراي    . کاربران داخلی استفاده نشود
هاي دانشگاهی در  نتیجه فعالیت، ملی قوي و چالش برانگیز نیستند/ تولید دانش محلی

  . این زمینه کارآفرین نخواهد بود
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له این است که با توجه شـکاف زیـادي کـه بـین مسـایل کنـونی       أبخش دیگر مس 
هـاي تحقیقـاتی کـه بازتـاب      احتمـاالً اولویـت  ، المللی وجـود دارد  کشور و مسایل بین

ایـن  . کنـد  نمـی  توجـه جامعـه دانشـگاهی دنیـا را جلـب     ، ملی ماست/ نیازهاي محلی
و ( ايارتقـاي حرفـه  ، هـا  هـاي ارزیـابی در دانشـگاه   وضعیت به ویژه زمانی کـه رویـه  

المللـی   را بـر اسـاس موفقیـت در انتشـار نتـایج تحقیـق در نشـریات بـین        ) پاداشدهی
هایی اغلب تحقیقات بـا محوریـت نیازهـاي    چنین مشوق. شود تر میجدي، سنجند می

مورد غفلت قـرار  ، المللی دشوار استآن در نشریات بین ملی را که اغلب انتشار نتایج
عین حال که پاسخ به انتظارت ملی و جهـانی دو نقـش حسـاس     در، بنابراین. دهد می

ایجاد نسبتی معین بین این دو ، کندالمللی را براي دانشگران تعریف می اجتماعی و بین
طبیعـی  . رسـد  نظـر مـی   راهکار مناسبی بـه ، گرایش یعنی اصالت دانش و اصالت بازار

آنهـا چنـدان    هـایی اسـت کـه تغییـر    است که ایجاد مصالحه نیازمند فراهم کردن زمینه
  . رسد دشوار به نظر نمی

پیشـتازي در  ، توسـعه مرزهـاي دانـش   «بر  تأکیدهمچنین در اسناد راهبردي ضمن 
ی هاي نوین و تعامل فعال و الهام بخش با محیط جهـان  مرزهاي دانش بشري و فناوري

سـازي پـژوهش محـوري و     در جهـان بـه نهادینـه   فنّاوري و فرایندهاي توسعه علم و 
و  هـاي  ي جهانی با هـدف پاسـخگویی بـه سـوال    ها نوآوري با استفاده بهینه از فرصت

پذیري و پاسخگویی در قبال نیازهاي علمی در سـطح ملـی    نیازهاي کشور و مسئولیت
 »مـداري نظـام علـم     مداري و درون برون هاي المللی با رعایت تناسب در سیاست و بین

  . توجه شده است
   

تناسب تخصص مقوله فرعی دیگري است که در تعریف نقش و : تناسب تخصص. 4
هـا را   دنیاي خارج هنوز دانشگاه، به واقع. ها قابل بحث است تناسب اجتماعی دانشگاه

دانسـتن  ، راي کاربرانبه این معنی که اغلب ب. کنندتصور می» هاي سیاه جعبه«به عنوان 
تـالش بـراي   . مـبهم اسـت  ، تواند انجام دهد داند و میاین که چه کسی چه چیزي می

هـا  برقراري ارتباطی باز و فعال با دنیاي خارج از دانشگاه با هدف شناساندن تخصـص 
در فرهنـگ  . هاي ایجاد تناسب تخصـص اسـت   ها یکی از راه و متخصصان در دانشگاه

رود کـه   انتظـار مـی  ، لـذا . شناسـند  را اصوالً با تخصص آنـان مـی  دانشگاهی دانشگران 
مساله اصـلی در اینجـا ممکـن    . ها بر مبناي تخصص آنان تعریف و معرفی شوند پروژه
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انتخـاب صـحیح و   ، بنـابراین . شان باشد یا تخصص استاداناست به رسمیت نشناختن 
بـا  . رود مار میمبتنی بر شایستگی یک ضرورت اساسی در ایجاد تناسب تخصص به ش

هـاي   بایسـت از قابلیـت   نیـاز مـی   ها بر مبناي سـطح دانـش مـورد   بندي تخصص طبقه
چه بسا عدم تمایل دانشـگران بـه پاسـخ بـه     . دانشگران در باالترین سطح استفاده شود

سطح تخصـص  » تناسب«نیازهاي دانشی کاربران به دلیل پایین بودن سطح نیاز و عدم 
ها مشـخص شـده    یابد که نیازها و اولویت رتی تحقق میدر صو ،این هدف. آنان است

 هاي تخصصی شناسایی شوند و آنگـاه بـین ایـن دو عنصـر     ها و قابلیت پتانسیل، باشند
اقدامی که باید از سـوي کـاربران دانـش صـورت     ، بر این اساس. ایجاد شود» تناسب«

  . باشد ان میتخصص ایش» تناسب«هاي دانشگران و رعایت  اعتباریابی صالحیت، بگیرد
  

رشته تحصیلی با نیازها و انتظـارات جامعـه   » تناسب«ایجاد : تناسب رشته تحصیلی. 5
واقع شـدن آمـوزش و ایجـاد     مؤثرو نیز با عالیق و استعدادهاي فردي دانشجویان در 

هـاي دانشـگاهی   ایجـاد رشـته  . ی ایفـا کنـد  یتواند نقش بسـزا  انگیزه در دانشجویان می
تردید در ایجـاد  اي نیز بیهاي منطقهامعه و در نظرگرفتن پتانسیلمتناسب با نیازهاي ج

در اسناد راهبردي نیز بر ضرورت . خواهد بود مؤثرارتباط مستمر دانشگران و کاربران 
بـازار کـار و تحـوالت    ، هاي دانشگاهی بر مبناي نیازهاي اجتمـاعی  بازنگري در رشته«

  . شده است أکیدت» اي علمی در راستاي توسعه علوم میان رشته
  

  هاي مهندسی و ابعاد اصلی آن توصیف تناسب رشته
هـا بـه پیمـایش ابعـاد اصـلی      در این مرحله با نظر به نتایج به دست آمـده از مصـاحبه  

پرداختـه   ،هاي مهندسی در بین اعضاي هیئت علمـی دانشـکده مهندسـی    تناسب رشته
سی دانشـگاه فردوسـی در   نتایج مربوط به توصیف ابعاد تناسب در دانشکده مهند. شد

حاکی از آن اسـت کـه وضـعیت تناسـب در      ها یافته. نشان داده شده است) 1( جدول
، شـود  چنانکه مالحظه مـی . باشد می 54/2دانشکده مهندسی کمتر از حد متوسط یعنی 

، 65/2و سـپس تناسـب رشـته تحصـیلی بـا میـانگین        24/3تناسب آموزش با میانگین 
و تناسب دانـش بـا    42/2تناسب پژوهش با میانگین ، 60/2تناسب تخصص با میانگین 

  . اند داده به ترتیب بیشترین میانگین را به خود اختصاص 17/2میانگین 
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ي مهندسیها رشتهتوصیف ابعاد اصلی تناسب ) 1( جدول  
انحراف  میانگین تعداد ابعاد اصلی تناسب

 استاندارد
 حداکثر حداقل

ي مهندسیها رشتهتناسب   100 54/2  33/0  78/1  67/3  
24/3 100 تناسب آموزش  11/1  1 5 
42/2 100 تناسب پژوهش  67/0  1 50/4  

65/2 99 تناسب رشته تحصیلی  93/0  1 4 
60/2 100 تناسب تخصص  65/0  1 4 
17/2 100 تناسب دانش  73/0  1 50/4  

  
  هاي مهندسی  سازي رشته الزامات تناسب
) 1( چنانکـه در شـکل  ، هاي انجام شـده صاحبههاي به دست آمده از مبنابر تحلیل داده

. سـازي شناسـایی شـدند    پنج مقوله اصلی به عنوان الزامـات تناسـب  ، شود مالحظه می
هـاي   جنبـه ، و نظـام ثبـت حقـوقی   گیري  اندازه، هاي علمی سیاست، فرهنگ دانشگاهی

اي هـاي زمینـه   تـرین ویژگـی   مالی و اقتصاد آموزش عالی و ساختار و مدیریت از مهم
 مـؤثر متغیرهاي ، براساس نتایج کیفی این مطالعه، بنابراین. بر تناسب معرفی شدند مؤثر

  :باشد هاي مهندسی به شرح زیر میسازي در رشتهبر تناسب
   

هـا و هنجارهـایی اسـت کـه باعـث       نـاظر بـر مجموعـه ارزش    فرهنگ دانشگاهی. 1
تعهد و . شود نشگاهی میها و رفتارهاي افراد در جامعه دا دیدگاه، ها گیري نگرش شکل

هاي دانشی متناسب یک مقوله فرهنگی اسـت کـه بـه     انگیزش الزم براي انجام فعالیت
دهـی   نظـام پـاداش  . کندنظام ارزشی و هنجاري حاکم بر فضاي دانشگاه ارتباط پیدا می

هاي صـنعت و   همکاري، ايهمکاري میان رشته، بر ترغیب کار گروهی تأکیدعلمی با 
جـو  ، محـور  هـاي تقاضـا   هاي مشترك و انجام پژوهشالب تعریف پروژهدانشگاه در ق

حـاکم   مؤثرهاي فرهنگی  ترین مؤلفهاعتماد و اختیارات و آزادي عمل دانشگران از مهم
بر دانشگاه و دانشکده مهندسی است که به نوعی انگیزه و رفتارهاي دانشی دانشـگران  

  . دهدأثیر قرار میپژوهشی متناسب تحت ت -هاي علمی را در فعالیت
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دهـی  در جهـت  مؤثرگیري هاي اندازه شاخصنظام سنجش و ثبت حقوقی ناظر بر . 2
از بـارزترین   اسـتادان اي نامـه ارتقـاي حرفـه    آیـین . باشـد  رفتار دانشی دانشـگران مـی  

هـاي بنیـادي بـا محوریـت موضـوعات       بر پژوهش تأکید. گیري استهاي اندازه نمونه
منتشـر شـده در نشـریات معتبـر      هـاي  امتیـاز بیشـتر بـه مقالـه    و اختصاص  المللی بین
هـاي پژوهشـی    در مقایسـه بـا طـرح   ، هاي مالی در ازاي آن المللی و اعطاي پاداش بین

دهـی رفتـار دانشـگران بـه     قطعاً مانع مهـم انگیـزش و جهـت   ، کاربردي و تقاضامحور
مقـررات نظـام    اصـالح قـوانین و  ، از ایـن رو . هاي علمی متناسب خواهد بـود  فعالیت
و فنّـاوري  ، نظام ارزیابی تحقیقات و استقرار نظام ثبتی و سنجش علـم ، استادانارتقاي 

هـاي   ترین اقدامات آموزش عـالی در جهـت ارزش نهـادن بـه فعالیـت     نوآوري از مهم
اعم ( ها به سمت نیازها و انتظارات جامعه دهی این فعالیتمحور و جهت علمی تقاضا

  . خواهد بود) و جهانی ملی /از جامعه محلی
  

در سـطح  ) صـنعت ( دفاتر و تشکیالت ارتباط با جامعه ناظر برساختار و مدیریت  .3
اداري و آزادي و ابتکار  ،رسمی ساختاربه رسمیت شناختن آن به عنوان یک ، دانشکده

، هـاي تقاضـا محـور    کانال ارتبـاطی مناسـبی بـراي ارجـاع پـژوهش     ، عمل مدیران آن
 .ریزي شدتر از آن مدیریت آگاهانه و برنامهمتخصصان مربوطه و مهم واگذاري آنها به

ضعف سیسـتم اداري  ، در بسیاري موارد. اي خواهد بودرشته هاي مشترك و میان پروژه
بوروکراسی و قوانین دست و پـاگیر اداري  ، هاي اداري ناهنجاري، و کُندي فرایند تغییر

یوند زدن دانشگران با کاربران دانـش در  گرایی ساختار و ضعف مدیریت در پو تمرکز
هاي  ها یا آزمایشگاه هاي علمی خود را در اتاق جامعه موجب شده تا دانشگران فعالیت

  . سوق دهند) صنعت( هاي جامعهدربسته و به دور از دغدغه
  
شـود   هاي تعریف شده مالحظه می طبق سیاست، هاي آموزشی و پژوهشی سیاست .4
ی  که بر آمـوزش محـوري ضـمن ایجـاد      تأکیدت آموزش عالی و امؤسسگسترش کم

دانشجو و بار زیاد تدریس موجب شده تا فرضـیه آمـوزش    -هاي نامعقول استاد نسبت
بـا وجـود   . دبیرستانی عمالً جایگزین فرضیه آمـوزش دانشـگاهی و دانشـجویی شـود    

ام تواننـد وقـت خـود را کـامالً وقـف انجـ      نمـی  اسـتادان ، هاي زیاد آموزشی مسئولیت
هاي پژوهشی خود به دانشجویان هاي صنعتی نمایند و یا حتی در انتقال تجربه پژوهش
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نظر از ارتبـاط آن بـا تجربـه و     ها صرف بر آموزش مبانی و تئوري تأکید. محدود شوند
اختصاص تعداد واحدهاي محدود به دروس عملی و آزمایشگاهی و عدم امکان ، عمل

ا با توجه به نسبت زیـاد دانشـجو بـه اسـتاد و نیـز      ه نظارت دقیق و کامل بر کارآموزي
امکانات محدود کارگاهی و آزمایشگاهی و ارتبـاط ضـعیف دانشـکده بـا صـنعت بـه       

هاي کارآموزي و تمرکز بر گسترش تحصیالت تکمیلـی و غفلـت    منظور ایجاد فرصت
اي است که رفتار و حتی فرصت اندیشـیدن بـه   از دوره کارشناسی از مشکالت عدیده

  . سازد هاي صنعتی را در اساتید دانشکده مهندسی محدود می ازها و انتظارات بنگاهنی
  
بر ایـن نکتـه داللـت دارد کـه وابسـتگی دانشـگاه بـه        ، هاي اقتصادي و مالی جنبه. 5

هـاي مـدیران و    اساسـاً انگیـزه  ، هاي سرانه و تامین آن از محل درآمدهاي دولتیبودجه
ري ارتباط با صنعت در جهت جذب منابع مالی کـه  اعضاي هیئت علمی را براي برقرا
هاي مهندسـی بـه امکانـات و تجهیـزات کارگـاهی و      با توجه به وابستگی شدید رشته

  . با چالش مواجه سازد، آیدآزمایشگاهی یک ضرورت اساسی به شمار می
  

هـاي   اي را بـا اسـتفاده از شـاخص    چگونگی وضعیت متغیرهاي زمینـه ) 2( جدول
هاي مهندسـی   بر تناسب رشته مؤثرنتایج مربوط به ضرایب مسیر عوامل  توصیفی و نیز
نظر به نتایج به دسـت آمـده وضـعیت دانشـکده مهندسـی را چنـین       . دهد را نشان می

هاي تحقیقاتی به صورت به رغم گرایش استادان به انجام پروژه :توان توصیف نمود می
هاي علمـی و پژوهشـی عمـدتاً     تمعیارها و ضوابط ارزیابی فعالی، مشارکتی و گروهی

هـاي  عدم توجه مدیران بـه تعریـف پـروژه   . هاي فردي است تا گروهی مشوق فعالیت
هـاي فرهنـگ    ها از بـارزترین ویژگـی  مشترك و ترغیب اعضا به شرکت در این پروژه
 تأکیدهاي آموزشی و پژوهشی اصوالً با  فردگرایی در دانشکده مهندسی است؛ سیاست

هاي بنیادي از یـک سـو و   تازي مرزهاي دانش از طریق انجام پژوهشبر توسعه و پیش
شود تا استادان گـرایش و   می هاي آموزشی و بار زیاد تدریس موجب تحمیل مسئولیت

هاي کاربردي و پرداختن به تجارب عملی داشته باشند؛ وقت کمتري براي انجام پروژه
بـارات پژوهشـی خـارج از    هاي تشویقی مناسب جهت جذب اعتنظر به وجود مکانیزم

هاي سرانه دولتی همچنان به عنوان یک مانع بودجه وابستگی مالی دانشگاه به، دانشگاه
سـازي   هـاي تقاضـامحور و تجـاري   اساسی در ایجاد انگیزه اسـتادان بـه تولیـد دانـش    
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آید؛ از دیدگاه استادان قـوانین و مقـررات دسـت و پـاگیر     تولیدات دانشی به شمار می
چه بسا عدم شـناخت  . هاي علمی نو شده استب مانع از تحقق عملی ایدهموجود اغل

آنها را نسبت به مسائل واقعی و ارائه ، هاي جامعه کافی دانشگاهیان از شرایط و ویژگی
هرچند که ایجـاد ایـن ارتبـاط و    . سازد هاي نو براي حل آنها ناآگاه و ناتوان می حل راه

صنعت در دانشـگاه و همچنـین    -تباط دانشگاهدفاتر ارتأسیس آشنایی فلسفه وجودي 
هایی که در این زمینه انجام شده است از  لکن به رغم کوشش. دانشکده مهندسی است

و فنّـاوري  این دفاتر در ایجاد و توسعه تعامالت با نهادهاي صـنعتی و  ، دیدگاه استادان
 . هایی براي عرضه دانش و تقاضاي پژوهش موفق نبوده است ایجاد زمینه

فـوق بـر    اي ینـه متغیرهـاي زم  یربه دست آمـده از تحلیـل تـأث   نتایج ، این عالوه بر 
 ،)β=0. 329( مهندسی حکایـت از آن دارد کـه فرهنـگ دانشـگاهی     يها تناسب رشته

 ،)β=0. 497( نظام سنجش و ثبـت حقـوقی   ،)β=0. 190( هاي مالی و اقتصاديجنبه
بـا  ) β=0. 539( ار و مـدیریت و ساخت) β=0. 287( آموزشی و پژوهشی هاي یاستس

 يهـا  الزامات ایجاد تناسـب در رشـته   ینتر از مهم، درصد از تغییرات تناسب 47تبیین 
  . روند یمهندسی به شمار م

  
ضریب ، ضریب تعیین، واریانس، انحراف استاندارد، نتایج مربوط میانگین) 2( جدول

  سازي داري الزامات تناسبمسیر و سطوح معنی

انحراف   ینمیانگ ها سازه
 R2  واریانس  استاندارد

ضریب 
 مسیر

خطاي 
 مقدارTاستاندارد

میانگین 
واریانس 
استخراج 

شده 
AVE 

 داري معنی

  001/0 229/0 542/3 093/0 329/0   16/0  39/0  23/3  فرهنگ دانشگاهی       474/0        تناسب
  041/0 540/0 074/2 091/0 190/0   59/0  77/0  47/2  ي مالی و اقتصاديها جنبه

  000/0 819/0 -466/5 091/0 497/0   52/0  72/0  65/2  نظام سنجش و ثبت حقوقی
هاي آموزشی و  یاستس

  001/0 591/0 -352/3 086/0 287/0   25/0  49/0  36/2  پژوهشی

  000/0 352/0 260/5 103/0 539/0   28/0  53/0  70/2  ساختار و مدیریت
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  گیري بحث و نتیجه
توان نتیجه گرفت که موضوع تناسب بـه   ن مطالعه چنین میبه استناد نتایج حاصل از ای

هاي مهندسـی کـه   عنوان یک مقوله محوري در کانون رسالت دانشگاه به ویژه در رشته
هـاي ایـن    لذا بر اسـاس یافتـه  . مکنون بوده است، ها دارد ماهیتی متفاوت با سایر رشته

رت گرفتـه اسـت و   مطالعه و سایر مطالعات نظري و تجربـی کـه در ایـن زمینـه صـو     
، المللی در حـوزه آمـوزش عـالی بـوده اسـت      هاي بینهمواره موضوع بحث کنفرانس

دانشـکده  /ضروري اسـت کـه تحقـق اهـداف اسـتراتژیک دانشـگاه       ،توجه به این مهم
صورتی ممکن خواهد بود که رویکـرد دسـت انـدرکاران ایـن حـوزه بـه        مهندسی در

هـاي  برنامـه  سازي اهداف و و تناسبآموزش و پژوهش با محوریت خدمت به جامعه 
هـاي  به ویژه بـا توجـه بـه جایگـاه رشـته     . این حوزه با نیازها و انتظارات جامعه باشد

مهندسی در توسعه پایدار کشور بسی شایسـته اسـت کـه تناسـب بـه عنـوان یکـی از        
هـاي آموزشـی و پژوهشـی     فعالیت( معیارهاي مهم ارزیابی عملکرد دانشکده مهندسی

در کنار سایر معیارهـاي موجـود   ) ها آموختگان این رشته هاي دانش و توانمندياستادان 
  . مورد نظر قرار گیرد

ي مـؤثر سازي نیازمند الزاماتی است که بـا ایجـاد و تقویـت آنهـا بـه نحـو        تناسب
، تناسـب پـژوهش مهندسـی   ، ها و بسـترهاي تناسـب آمـوزش مهندسـی     توان زمینه می

تناسـب تخصـص مهندسـی را بـا     ، دانش مهندسـی  تناسب، هاي مهندسی تناسب رشته
به  ،از این رو. المللی فراهم نمود ملی و بین، نیازها و انتظارات جامعه در سطوح محلی

همکـاري  ، گروهـی  رسد که با ترغیب استادان به کار استناد نتایج این مطالعه به نظر می
هـاي آنـان    انمنـدي اي و اعتماد مـدیران نسـبت بـه تو   هاي مشترك میان رشتهدر پروژه

رشـته  ، تخصـص ، پـژوهش ، سـازي بیشـتر آمـوزش    هاي تناسبتوان به ایجاد زمینه می
تصـویب قـوانین و مقـررات مناسـب     ، در این خصـوص . تحصیلی و دانش کمک کرد

هاي صـنعتی و  هاي نو و ترغیب استادان به مشارکت در پروژهجهت تقویت طرح ایده
اي  توان با تـدابیر ویـژه   می، این عالوه بر. باشد ثرمؤتواند  کاربردي در ایجاد تناسب می

صنعت به عنوان کانال ارتباطی عرضه دانش بـه  /چون فعال کردن دفتر ارتباط با جامعه
شناساندن تخصـص و  ، هاي شناخت استادان از مسایل و مشکالت جامعه زمینه، جامعه

بـه دانشـگاهیان را    هاي دانشگاهیان به جامعه و انعکاس مسایل واقعی جامعه توانمندي
چند که ممکـن اسـت شـکاف بـین دانـش روز دنیـا و نیازهـاي روز         هر. فراهم نمود
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هاي مدیران صنعت در احساس و ایجاد نیازهاي دانشی جدید تناسب  صنعت و نگرش
ولی ارزیـابی  . هاي دانشگاهی را با نیازهاي واقعی جامعه با چالش مواجه سازدپژوهش
با تکیه بر دو معیار کیفیـت و تناسـب و بـا     ]از نوع آن صرف نظر[هاي علمی  پژوهش

توانـد موجبـات تناسـب بیشـتر      نظر گرفتن معیارهاي ارزیابی درونی و بیرونی مـی  در
جـذب   بـراي هـاي تشـویقی مناسـب    وجود مکانیزم، همچنین. پژوهش را فراهم آورد

هـاي  ه بودجـه رهایی از وابستگی مالی دانشگاه ب، اعتبارات پژوهشی خارج از دانشگاه
هاي دانشی متناسب با مسـایل   سرانه دولتی با ایجاد انگیزه در استادان نسبت به فعالیت

هـاي   تغییـر در سیاسـت  . باشـد  مؤثرتواند  می) جهانی /ملی /محلی( و انتظارات جامعه
آموزشی و پژوهشی با هدف تقویت انگیزه و گرایش اعضاي هیئـت علمـی بـه انجـام     

ها نیز از جمله اقدامات دیگري است که در سازي یافته تجاريهاي کاربردي و  پژوهش
هاي ایجاد تناسب به ویژه در سطح داخلـی را فـراهم    تواند زمینه سطح کالن و خرد می

  . نمود
تـوان اقـدامات عملـی     با نظر به نتایج به دست آمده از این مطالعه می، به طورکلی 

  :زیر را پیشنهاد نمود
و محتواي آموزش مهندسی با رعایت اصل تناسـب در  ها هدفمندکردن سرفصل  .1

موضوعات درسی با توجه به مبانی علمی تئوریک و استاندارد جهـانی و نیـز دانـش و    
نتیجه این اقدام اساساً موجب تربیت نیروي . تخصص مورد انتظار جامعه محلی و ملی

هـاي آنـان    کاردان و آشنا به مسایل و نیازهاي روز جامعه و گرایش فعالیت، متخصص
 ؛به سوي توسعه پایدار کشور خواهد گردید

هـاي دانشـی    ها و قابلیـت  رسانی به منظور عرضه توانمندي طراحی شبکه اطالع  .2
. ملی و همچنین جامعه جهانی /اعضاي هیئت علمی دانشکده مهندسی با جامعه محلی

مسـایل و  هاي پژوهشـی و آموزشـی دانشـگران بـا      این امر به ایجاد پیوند میان فعالیت
 ؛انتظارات جامعه خواهد انجامید

هـاي  مندکردن فرایند ارتباط با جامعه به ویژه بـه رسـمیت شـناختن کانـال    نظام  .3
جامعه و تدوین قوانین و مقرارت الزم بـراي ملـزم نمـودن اعضـاي      -ارتباطی دانشگاه

 ؛هیئت علمی به آشنایی و درك نیازها و انتظارات جامعه
هـاي  بـر پتانسـیل   تأکیـد هاي تحصیلی مهندسی بـا  شتهتعریف ر بازنگري و باز  .4
هاي در اولویت نیازهـا و مسـایل جامعـه    اي و ملی و کوشش براي تقویت رشتهمنطقه
 ؛داخلی
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بـر معیـار    تأکیـد اي اعضاي هیئت علمـی بـا   نامه ارتقاي حرفه بازنگري در آیین  .5
اسـخ بـه نیازهـاي    توانمندي آنها در حل مسایل جامعه و ارزیابی مسـئولیت آنهـا در پ  

این مهم به معناي عدم توجه بـه پیشـبرد مرزهـاي دانـش و مطالعـات بنیـادي       . جامعه
 ملی و دانش جهـانی بـا در   /بلکه هدف ایجاد تناسب و تطابق بین دانش محلی. نیست

هــا و دانشــکده، هــاي مختلــف مهندســی هــاي رشــته نظــر گــرفتن شــرایط و قابلیــت
هـا   این امر ضرورت بازنگري در مأموریت دانشـگاه  ،لذا. باشد هاي مختلف می دانشگاه

 . نماید را با درجات متفاوت پرداختن به این موضوع یادآوري می
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