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Abstract 

Existing research into the nexus between academic teaching and research which 

has a long history, is mainly normative and identifies just a single dimensional 

relationship of the nexus, that is complementarity or substitutivity. After critically 

examining and highlighting the shortcomings as such, this article aims to develop 

a new and capable approach based on production-possibility frontier that 

recognizes and takes into consideration the three aspects of complementarity, 

substitutivity and neutrality involved in the relationship between teaching and 

research of faculty members. Study population of the current research is university 

academic staff out of whom 716 persons from a comprehensive university in Iran 

have been selected through clustering sampling. Data on teaching and research 

performance of the sample have been collected for the 2015-16 academic year 

adopting the promotion by-law of academic staff methodology and indicators. 

Using the approach which is based on the education production-possibility 

frontier named as Higher Education Econometric Approach, we showed that the 

nexus between teaching and research is multidimensional and heterogenous across 

different institutions and organizations.  

The findings drawn from analyzing the data, using the new approach which 

simultaneously includes all dimensions of the nexus, show that 402 persons’ 

activities of 716 staff were located in substitutivity region of the production-

possibility frontier, and 314 persons’ activities in complementarity region. Hence, 

the activities of 44 percent of sampled staff are located in the region within which 

their activity combination was identified as inappropriate. Thus, the teaching-
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research combination of academic staff of the university needs to change through 

reallocating their efforts and resources to achieve the appropriate combination. In 

addition, for the case of the university, 27 staff should reallocate their economic 

resources (i.e., time, efforts, funds,…) in favor of increasing their teaching 

activities and in contrast, 287 staff are to increase their research activities. In 

conclusion and in contrast to the conventional regression analysis, the new 

approach of higher education econometrics based on the education production-

possibility frontier is powerful and capable enough to identify all aspects of the 

nexus and capable of examining the appropriateness of teaching-research activity 

combination by applying a positive and theoretical-based approach. The empirical 

results also provide important policy implications to reallocate resources at both 

individual and organizational levels.  

Individuals can use the results to reallocate their limited resources especially time 

and efforts towards achieving more appropriate combination of teaching and 

research during their academic career. Universities and colleges should also apply 

such important findings in their faculty development plans and policies which 

would significantly contribute to the improvement of organizational productivity 

and efficiency. Nonetheless, there is a great degree of heterogeneity in the 

relationship between teaching and research across various disciplines and 

different educational levels which merits further empirical research. 

Keywords: Academic staff, Teaching-research nexus, Performance, 

Complementarity and substitutivity, Higher education production-possibility 

frontier. 
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آموزش عالی رويكردي نوين براي ارزيابی تناسب تدريس و تحقيق اعضاي  اقتصادسنجی

 هيأت علمی

  1*ابوالقاسم نادري
 

 

 چكيده

شده است. هدف مطالعه  بعديتکصورت هنجاري و  بين تدريس و تحقيق اعضاي هيأت علمی عمدتاً به ۀرابط

باشد می وليدمرز امكانات تمبتنی بر  یقابليتر روش پُ معرفیاصلی اين مقاله، ضمن بازنمايی اين مسائل کليدي، 

و  تدريس رابطههمزمان امكان شناسايی و تحليل سه وضعيت مكمل، جانشينی و/يا خنثی بودن  طوربهکه 

نمايد. میهاي دانشگاهی را فراهم متناسب بودن فعاليت ۀتحقيق را داشته و زمينه فنی الزم براي ارزيابی درج

از اعضاي يک دانشگاه جامع  ايخوشهصورت  هباشد که بهيأت علمی می وعض 211شامل  تحقيق آماري نمونه

شده است.  گردآوري 1291-91هاي عملكرد آموزشی و پژوهشی آنان براي سال تحصيلی انتخاب و داده

که رابطه بين آموزش و پژوهش اعضاي هيأت علمی چند بُعدي و بسته به شرايط  نشان دادند تجربیهاي يافته

نفر در  212نفر در منطقه جانشينی و  203وضعيت عملكرد  که طوريبه ،باشدسازمانی، متفاوت می-نهادي

يی نفر نامتناسب شناسا 212، ترکيب عملكرد آموزشی و پژوهشی اساساين  رب است.منطقه مكملی قرار داشته 

هاي آموزشی و نفر بايد فعاليت 32، براي حصول به ترکيب مناسب هادر بازتخصيص منابع و تالش، لذا شده

-آموزش عالی، ابزار علمی اقتصادسنجیروش  از اين رو،. افزايش دهندهاي پژوهشی خود را نفر فعاليت 322

اتی و ها با رويكرد اثبمتناسب بودن فعاليت ۀواکاوي و ارزيابی ارتباط مورد اشاره و درج برايقابليتی  رپُفنی 

 د.باشمحور مینظريه

، الیآموزش ع تدريس و تحقيق، عملكرد، مرز امكانات توليد متناسب بودن: اعضاي هيأت علمی، واژگان کليدي

 جانشينی و مكمل.

                                                      
  .تهران، ايران استاد اقتصاد آموزش دانشگاه تهران، دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی،. 1

 Email: anadery@ut.ac.ir                                                                                                      نويسنده مسئول:*   



200   اقتصادسنجي آموزش عالي رويكردي نوين براي ارزيابي تناسب تدريس و تحقيق اعضاي هيأت علمي 

 مقدمه

اند؛ کيفيت نامناسب، ناکارايی يا اي مواجههاي عديدهمروزه واحدهاي دانشگاهی با مسائل و چالشا 

ها اين مسائل يا چالش جملههاي زياد از اتالف منابع زياد، اثربخشی اندك، پاسخگويی پايين و هزينه

گيري ويروس ( و شرايط ناشی از همهNaderi, 2022؛ Salimi, Ghasemi, and Abdi, 2019) هستند

؛ Barkhoda and Ahmadyari, 2021ها را زياد کرده است )کرونا شدّت و حدّت مسائل و چالش

Hordosy and McLean, 2022) در بين انواع داليل و عوامل محتمل که باعث ايجاد يا تشديد چنين .

ن، اعضاي هيأت اند، عوامل انسانی سهم و نقشی کليدي دارند. در اين مياهايی شدهمسائل و چالش

کننده اصلی خدمات آموزشی بديلی برخوردارند؛ از يک سو، عرضهعلمی از موقعيت و جايگاه بی

، اجرايی-هاي مديريتیها و عرصه)تدريس( و پژوهشی هستند. از سوي ديگر، با مشارکت در رده

ها و تيفيت فعاليهاي سازمانی دارند. به همين دليل، کگيريبيشترين سهم و اثرگذاري را در تصميم

ی فرهنگی يک واحد دانشگاه-کيفيت عملكرد و موقعيت علمی طورکلیبهعملكرد اعضاي هيأت علمی 

ک ضعيت کارايی و اثربخشی يوتوان کيفيت خدمات آموزش عالی ، میديگرعبارتبهکند. را تعيين می

، داد. البته در اين ارتباط دانشگاه يا واحد آموزش عالی را عمدتاً به کيفيت اعضاي هيأت علمی نسبت

ها و عملكرد اعضاي هيأت علمی چالش اصلی آن است که سنجش و ارزيابی کيفيت و تناسب فعاليت

صورت مكنون انسانی اعضاي هيأت علمی در واحدهاي دانشگاهی کشور به سرمايه توسعهضعيت و

پژوهشی مورد نياز که -اي علمیه(. لذا تالشShafiee et al., 2018؛ Shafiee, 2018باقی مانده است )

هاي مناسب ، تصميمات و سياستهاآنهاي مرتبط بازنمايی شود و براي رفع طی آن مسائل و چالش

ا گذاري يه است. اين در حالی است که براي پايهصرف انجام تحقيقات نشداتخاذ گردد، پيشنهاد و 

سازي علمی )دانشگران(، بازنگري و بهينه هاي توسعه سرمايه انسانی اعضاي هيأتنهادينه کردن برنامه

 فنی مورد نياز براي سنجش،-هاي درسی و ساير امور کليدي مرتبط، الزم است روش و ابزار علمیبرنامه

  سازي شود.هاي( تدريس و تحقيق دانشگران طراحی و آمادهگيري و ارزيابی ترکيب )فعاليتاندازه

فنی مورد نياز براي -سازي اطالعات علمیها، رويكردها و فنون مختلفی براي تهيه يا آمادهروش

در رابطه با  هاي عملكرد متعارفمالكها و عملكرد وجود دارند. استفاده از مطالعه و ارزيابی فعاليت

ثار علمی هاي آموزشی و پژوهشی اعضاي هيأت علمی )مانند ساعات يا واحدهاي تدريس، آفعاليت

هاي مرسوم است که هاي دانشجويی دفاع شده و ...( يكی از روشها و رسالهنامهمنتشر شده، پايان

ها، معطوف نكات محدوديت ترينمهمباشد. زيادي می هايها و محدوديتالبته اين روش داراي نقصان

دي تند که سهم زياهاي اعضاي هيأت علمی هسو نپرداختن به ترکيب و تناسب فعاليت روشی-نظري

. البته طی ساليان متمادي، شماري (McKinley et al., 2021)دارد  هاآندر کيفيت و کميت عملكرد 

؛ Gottlieb and Keith, 1997 ؛ Fox, 1992اند )تدريس و تحقيق پرداخته رابطهاز مطالعات تجربی به 
Coate et al., 2001 ؛Becker and Kennedy, 2005 ؛Sponken-Smith and Walker, 2010 ؛Shafiee, 

ه اکاوي قرار گرفتوبا نگاهی تک بُعدي اين مسئله مورد توجه ؛ با اين حال، در پيشينه مذکور (2018
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مثبت، منفی يا  هايحالتارتباط مورد نظر به صورت يكی از هاي يادشده، پژوهشيعنی در  1است.

که ن ميان، ارتباط مثبت مبنی بر اينخنثی آن هم به صورت هنجاري در نظر گرفته شده که در اي

 Hattie and)کنند، جذابيت و طرفداران بيشتري داشته است تدريس و تحقيق يكديگر را تقويت می

Marsh, 1996, 2004 ؛Shafiee, 2018) هاي در اين قبيل پژوهشملحوظ نگري  بعديتک. در نتيجه

هاي ، خيلی از مسائل و چالش(McKinley et al., 2021)محور تجربی و فقدان رويكرد اثباتی و نظريه

هاي آموزش عالی مانند پيچيدگی فرايندها، ابعاد و ساختارهاي چندسطحی و مبتال به فعاليت

مراتبی حاکم بر آموزش عالی ناديده گرفته شده و به مسئله مهم ترکيب و تناسب تدريس و سلسله

( يک مورد استثناء Shafiee, 2018عه شفيعی )هاي تجربی پرداخته نشده است؛ مطالتحقق در تحليل

باشد که وضعيت ترکيب را با اتكا به مصاحبه واکاوي کرده است. در عين حال، روش مصاحبه در می

هاي زيادي است. چرا که در عمل، يافتن افراد خبره براي مصاحبه با اين خصوص دچار محدوديت

ممكن است. مصاحبه شوندگان معمواًل برداشت و تصور هاي نسبتاً مشابه بسيار دشوار و بلكه ناويژگی

ابراز شده  هايديدگاهمتفاوتی از موضوع مورد پرسش دارند و همين مسئله به تفاوت اساسی در 

انجامد. عالوه بر اين، وضعيت اعضاي هيأت علمی از لحاظ عملكرد و تجربه فعاليت دانشگاهی می

کند. ات مصاحبه شوندگان معموالً انعكاس و ظهور پيدا نمیها در بيان نظرمتفاوت است که اين تفاوت

که در  افزايدمیهاي کار هاي دانشگاهی نيز بر پيچيدگیتفاوت در شرايط محيطی و ماهيت رشته

 کند.مجموع، اعتبار روش مصاحبه را براي واکاوي چنين مسئله و موضوعی به شدت دچار خدشه می

هاي تجربی همراه با واکاوي وضعيت تناسب تدريس اعمال همزمان ابعاد سه گانه در تحليل الزمه

تر در قياس با مصاحبه و تحليل رگرسيونی ها و فنون تحليلی قويکه از روش آن استو تحقيق، 

هاي مورد نياز را که تحليلی مشخص بتوان ارزيابی-متعارف استفاده شود که در چارچوب مبانی نظري

اکنون در پيشينه تحقيق مغفول مانده است، طراحی و انجام داد. از اين رو، مطالعه حاضر به دنبال ت

آن است که ارتباط بين تدريس و تحقيق اعضاي هيأت علمی را با کاربست مرز امكانات توليد مبتنی 

هولت بخش به س هاآن(، تحليل و ارزيابی نمايد که به کمک Naderi, 2018بر نظريه توليدکننده )

شود و بنابراين امكان حصول به هاي تجربی اعمال میها و ابعاد مرتبط در تحليلمهمی از پيچيدگی

گردد. براي عملياتی کردن آن، مرز امكانات توليد تر فراهم میتر و فنیدستاوردهاي تجربی دقيق

نفري از اعضاي هيأت  230اي حدود هاي آماري يک نمونه تصادفی خوشهتجربی با استفاده از داده

جه ارتباط و تناسب را وعلمی شاغل در يک دانشگاه جامع تخمين زده شده که امكان تلفيق اين د

اقتصادسنجی تحليل و ارزيابی رابطه تدريس و توان به عنوان روش کند. اين روش را میفراهم می
 ود. شکرد که در واقع نوآوري اصلی مطالعه حاضر محسوب می گذارينام تحقيق

                                                      
البته بايد تصريح کرد که عالوه بر ارتباط و تناسب بين تدريس و تحقيق، مباحث مرتبط ديگري مانند روش تدريس به سهم خود   .1

  .Abdollahi (2008)در آموزش عالی اهميت زيادي دارند. براي توضيحات بيشتر ر.ك. براي نمونه به: 
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هاي روش مصاحبه، امكان تعيين موقعيت با کاربست روش اقتصادسنجی، عالوه بر غلبه بر محدوديت

ها را فعاليت عدم تناسبتوان ميزان يا درجۀ عملكرد اعضاي هيأت علمی در فضاي امكانات توليد، می

ضا را ارائه کرد. سازي ترکيب تدريس و تحقيق اععلمی براي متناسب کارهايراهآن،  تبعبهتعيين و 

بعد تصريح و تشريح شده، با طراحی  هايقسمتهاي که در مطالب و تحليل گونههمانو  ديگرعبارتبه

هاي( تدريس و تحقيق اعضاي هيأت علمی ها، امكان ارزيابی وضعيت )فعاليتو تدوين اين نوع تحليل

اثربخش  توسعههاي هاي مؤثر و برنامهمهيا و زمينه براي اتخاذ سياستمحور با رويكرد اثباتی و نظريه

فراهم خواهد شد. اعضاي هيأت علمی نيز از وضعيت عملكرد خود آگاه شده و قادر خواهند بود براي 

ريزي گيري و برنامهتري تصميمانسانی و در نهايت ارتقاي عملكرد خود به نحو مناسب سرمايه توسعه

فنی براي تحليل ارتباط و ترکيب تدريس و تحقيق اعضاي هيأت -ترتيب، ارائه ابزار علمی کنند. به اين

 گيري وفنی تصميم-تواند بخش قابل توجهی از نيازهاي علمیعلمی و استفاده از نتايج آن، می

 گو باشد.سازي واحدهاي دانشگاهی را پاسختصميم

شود. سپس روش تحقيق موضوع بيان میپژوهشی -مطالب مقاله، نخست پيشينه علمی ادامهدر 

هاي تجربی عرضه و در پايان ها و يافتهخواهد شد. در قسمت بعد، تحليل ارائهبه تفصيل معرفی و 

 شوند.هاي سياستی پيشنهاد مینتايج کليدي استخراج و استنباط

 تجربی ارتباط بين تدريس و تحقيق  پيشينهمبانی نظري و 

هاي انسانی متخصص، أموريت اصلی يعنی آموزش يا تربيت سرمايهآموزش عالی سه وظيفه يا م

اي به عهده دارد که پيامدهاي متعددي )از مشاوره-پژوهش يا توسعه علم و فناوري، ارائه خدمات فنی

قابل تصور است. شناخت پيدا  هاآنجمله تحوّالت اجتماعی، اقتصادي، سياسی، و فرهنگی( براي 

تري دستيابی به اهداف ذيربط، نيازمند تحليل و ارزيابی عميق درجهها و ليتفعا کردن نسبت به ماهيت

 شود.است که در ادامه مطالب اين قسمت زواياي اساسی آن ارائه می

رود، باروري و شكوفايی انديشه يادگيري( انتظار می-آنچه که از آموزش )در قالب فرايند ياددهی

(. در اولين Naderi, 2019: 251-306تی مترتب بر آن است )تربي-فرهنگی-انسان و پيامدهاي اقتصادي

ويژه جمعيت جوان، وارد فرايند رسمی آموزش عالی شده و از تحصيالت رسمی گام، اقشار مختلف و به

شوند. مسئله اصلی در اين ميان، چگونگی سنجش و ارزيابی وضعيت و ميزان خدمات مند میبهره

اعضاي هيأت علمی است که غالبًا با دروس تدريس شده يا امتياز کسب  وسيلهبهآموزشی ارائه شده 

بديهی است که کيفيت آموزش و تدريس اعضاي هيأت شود. محاسبه می 1هاي آموزشیشده از فعاليت

 هاي تخصصی مورد توجه قرار گيرد. هاي تكميلی و چه بسا با آزمونطور جداگانه و با اعمال مالكعلمی بايد به

                                                      
شود که طی آن تدريس چوب آيين نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمی محاسبه می. امتياز مورد اشاره در نظام آموزش عالی ايران در چار1

 .شونداجرايی مرتبط به آن معيارسازي می-هاي علمیدروس در مقاطع تحصيلی مختلف و فعاليت
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هاي هاي دانشجويی( و توليد ستاندههاي پژوهشی يا رسالهتحقيقات )اغلب در قالب طرحانجام 

هاي نظام آموزشی صورت کتاب، مقاله، اختراعات و ابداعات، و ...( يكی ديگر از مأموريتپژوهشی )به

 کند.علوم و فناوري را فراهم می توسعههاي دانشگاهی است که موجبات ويژه در سطح فعاليتبه

تحقيقات دانشگاهی نيز عموماً به وسيله اعضاي هيأت علمی )همراه با دانشجويان تحصيالت تحميلی( 

طور معمول، کند. بهرا به خود جذب می هاآنشود. از اين رو، بخش مهمی از وقت و تالش انجام می

ده ر تعبيه شگيري دستاوردها و عملكرد پژوهشی اعضاي هيأت علمی مطابق با سازوکاسنجش و اندازه

بی طور نسهاي پژوهشی نيز بهکيفيت ستانده مقولهشود. در اين ميان، ارتقا انجام می نامهآييندر 

 .وجود دارد هاگيرياندازهگيرد، و در عين حال، جاي تالش بيشتر براي بهبود دقت مورد توجه قرار می

مذکور، به نسبت بين  همقولهاي نظري و عملی هاي کليدي در عرصهيكی از مسائل و چالش

ي آموزشی هافعاليتشود. آيا ارتباط و تناسب خاصی بين هاي آموزشی و پژوهشی مربوط میفعاليت

ي آموزشی و هافعاليتافزا باشد يا اينكه هم صورتبهو پژوهشی بايد برقرار باشد؟ آيا اين ارتباط بايد 

هايی، توجه به اهميت چنين پرسشپژوهشی اعضاي هيأت علمی رقيب و جانشين هم هستند؟ با 

 Kershaw andموود ) وکرشا، هاآناند که در بين محققان زيادي به دنبال يافتن پاسخ مناسب بوده

Mood, 1970( هاپكينز ،)Hopkins, 1990( گاندر و تسويی ،)Gander and Tsui, 1999ري )(، دلDel 

Rey, 2001،) ( اهرنبرگEhrenberg, 2003و )  اتوگاتير( یGautier and Wauthy, 2007)  به عنوان

 ,Becker and Kennedy ويژهبه. دستاورد اساسی چنين مطالعاتی )قابل ذکراند هاي برجستهنمونه

است که تلفيق مطلوبی از  نباشد، مؤيد آ( که عمدتاً ناظر به تجربه کشورهاي موفق می2005

طور همزمان بهبود هاي آموزشی و پژوهشی، کيفيت دستاوردهاي آموزشی و پژوهشی را بهفعاليت

هاي هاي آموزشی، پرداختن به امر تحقيقات جزو مأموريتبخشد. از اين رو، در بسياري از نظاممی

و  پژوهش کردنشود، از آموزش عالی می اصلی واحدهاي آموزشی است و بنابراين وقتی صحبت

طور ضمنی در بطن آن ملحوظ و منظور است. آموزش و پژوهش، شرط نيز به« توسعه علوم و فناوري»

-است و از اين رو، نقشی کليدي در توسعه و تحوّالت اجتماعی علم باورياصلی توسعه علمی و تعالی 

 اقتصادي کشورها دارند. 

هاي آموزشی و پژوهشی در دهند که فعاليتهاي تجربی نشان میپژوهشدر همين ارتباط، نتايج 

-محيط آموزش عالی، آثاري دو سويه و تكاملی بر يكديگر دارند که از مسير آن، پيامدهايی اقتصادي

 ,Hopkins؛ Shore et al., 1990شود )فرهنگی مفيدي نصيب فرد، دانشگاه و جامعه می -اجتماعی

(. از اين رو، تنظيم و Naderi, 2018؛ Gautier and Wauthy, 2007 ؛Colbeck, 1998؛ 1990

سازي فعاليت/عملكرد اعضاي هيأت علمی، اهميت زيادي براي دانشگران و همچنين نظام متناسب

در عين حال، ارتباط بين آموزش و پژوهش در برخی از تحقيقات به صورت منفی  دانشگاهی دارد.

تعبير شده که  گونهاين(. چنين شواهدي Tang and Chamberlain, 1997گزارش شده است )
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آموزش بيشتر به کاهش  که ايگونهبهند ي آموزشی و پژوهشی رقيب و جايگزين يكديگرهافعاليت

شود. در شرايط و مناسباتی، انجامد و پژوهش بيشتر باعث آموزش کمتر میي پژوهشی میهافعاليت

ي آموزشی و پژوهشی وجود هافعاليتعم از منفی يا مثبت بين ممكن است ارتباط مشخص و روشنی ا

 اند.( چنين وضعيتی را گزارش کردهHattie and Marsh, 1996, 2004نداشته باشد؛ برخی مطالعات )

هاي چند بُعدي بودن ارتباط بين تدريس و تحقيق )آموزش و پژوهش( تنها يكی از مسائل و چالش

پيش روي محققان است که البته تحليل همبستگی و رگرسيونی متعارف قابليت امكان اعمال ابعاد 

مرز امكانات مانند  ترقويکند و لذا الزم است فنونی تكميلی و همزمان فراهم نمی طوربهمورد نظر را 
أکيد و استفاده اين ( بكارگرفته شود که مورد تNaderi, 2018برگرفته از نظريه توليدکننده ) توليد

ارد زيادي د هايپيچيدگیيادگيري نيز -باشد. در کنار آن، ساختار ناظر به فرايند ياددهیمطالعه می

 علمی است.  هايارزيابیکه نيازمند واکاوي و اعمال دقت نظرهاي فنی و روشی در 

شود که داراي ساختار آموزش عالی در واحدهاي دانشگاهی انجام می هاياز منظر ساختار، فعاليت

اي هستند که در درون آن خدمات آموزشی و پژوهشی طی فرايندهاي مشخصی ارائه و تشكيالت ويژه

  که گونههمان(. Robertson, 2007شود )می

ها در تشكيالت واحدهاي دانشگاهی، اعضاي هيات اصلی فعاليت هستهدهد، نشان می 1 نمودار

هاي آموزشی و پژوهشی قرار دارند. در هاي آموزشی هستند که در خط مقدم فعاليتعلمی و گروه

منابع و امكانات )مانند فضاي آموزشی، منابع درسی، و تجهيزات،  به خدمت گرفتنواقع، اين هسته، با 

ها، ها و سياستها، فرايندها، سبکها، روشها، رويهو در نهايت، منابع مالی( در چارچوب برنامه

دهند. مهياکردن منابع و هاي آموزشی و پژوهشی را توليد و در اختيار افراد و جامعه قرار میستانده

ها نيز مطرح هستند ها، ساختارها و رويهها، برنامهنياز، همراه با طراحی و تدوين سياست امكانات مورد

ها و در ها و دانشگاهاندرکاران سطوح باالتر يعنی مسئولين دانشكدهکه البته بيشتر توسط دست

ن شود؛ هميانجام می گذارانسياستمردان يا مواردي، توسط مسئولين نظام آموزش عالی و دولت

کند. اعضاي هيأت تر شدن ساختار و تشكيالت واحدهاي آموزش عالی کمک میمسئله به پيچيده

راي اج چگونگیها هستند که ها و سياستهاي آموزشی يا پژوهشی، مجريان اصلی برنامهعلمی و گروه

ترتيب،  شده دارد. به اينها به سهم خود اهميت زيادي در حصول به اهداف تعريفها و سياستبرنامه

ويژه اعضاي هيأت کيفيت عوامل آموزشی مورد استفاده در توليد خدمات واحدهاي آموزش عالی به

اي، انگيزه و مشارکت فعّال آنان در امور و هاي حرفهعلمی )از نظر تخصص و شايستگی

از اي اساسی و راهبردي در توليد خدمات آموزش عالی است. ساختار مذکور ها(، مقولهگيريتصميم

چرا که عالوه بر اعضاي هيأت علمی، ساير  کندمیيک سو پيچيدگی ناظر به ارزيابی عملكرد را متأثر 

(. از سوي ديگر، Naderi, 2022عناصر و عوامل نيز در تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی نقش دارند )

نقش عوامل هاي تحليل متعارف، مقوله چندعاملی )که آيا روش کندمیاين پرسش اساسی را مطرح 
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که دارند، مورد توجه و اعمال نظر قرار  هايیمحدوديتها در نتيجه و عناصر مختلف( را در تحليل

ي هاتفعالي؟ براي ارائه پاسخ مناسب در اين خصوص، ناگزير بايد سوابق و پيشينه تجربی دهندمی

 شود. دانشگران مرور و ارزيابی شود که در ادامه مطالب به مهم پرداخته می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش عالیسازمانی و انواع ذينفعان  گستره :1 نمودار

 (.91: 1221منبع: نادري )

 ابقهسها و عملكرد تدريس و تحقيق اعضاي هيأت علمی داراي ابعاد مختلفی بوده و فعاليت مطالعه

يعنی زمانی که کانت تضاد و تضارب افكار اعضاي هيأت علمی را مطرح کرد  12دوم قرن  نيمهآن به 

(Gottlieb and Keith, 1997باز می ،) گردد. مباحث مطرح شده در مطالعات قبلی در چهار دسته

 صورت زير قابل تقسيم و تفكيک هستند: به

Porter and Umbach, 2001; Vardi, Jordan, 1994; Layzell, 1996 ;) 1. حجم يا ميزان کار موظف1

 هاي آموزشی و پژوهشی اعضاي هيأت علمی؛ميزان تدريس و تحقيق به تفكيک فعاليتو  (2009

 ;Hattie and Marsh, 1996هاي تقويت ارتباط بين تدريس و تحقيق اعضاي هيأت علمی ). راه3
Gottlieb and Keith, 1997; Marsh and Hattie, 2002; Brew, 2003; Elsen et al., 2009; 

Grant and Fitzgerald, 2009; McLinden et al., 2015؛)  

 ;Becker, 1975; Fox, 1992تناسب بين تدريس و تحقيق اعضاي هيأت علمی ) درجه. ترکيب يا 2

Halliwell, 2008.) 

                                                      
1. Workload 
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هاي نفري هيأت علمی دپارتمان 2912(، با گردآوري اطالعات آماري از نمونه Fox, 1992فاکس )

ارتباط بين تدريس و  1921-22اقتصاد، علوم سياسی، روانشناسی و جامعه شناسی در سال تحصيلی 

کارگيري رگرسيون چندگانه مطالعه و ارزيابی کرده است. در اين رابطه، دو ديدگاه تحقيق را با به

افزا( يا جانشين )رقيب( بودن تدريس و تحقيق مورد آزمون كمل )ارتباط دو سويه همنظري يعنی م

دهند که بين تدريس و تحقيق رقابت وجود دارد؛ کسانی که هاي حاصله نشان میاند. يافتهقرار گرفته

ن کنند. چنيگذاري میسرمايه تدريسنه  تحقيقاتزياد است، به شدّت روي  انتشاراتشانوري بهره

علمی  گذاريهاي يک ُبعد واحد از سرمايهتفسير شده که تدريس و تحقيق جنبه گونهاينهايی افتهي

دهند. شدّت اين ارتباطِ جانشينی )رقابتی( زمانی که نيستند بلكه ابعاد متضادي را تشكيل می

ارشناسی کنند، بيشتر از دوره کدانشگران در دوره تحصيالت کارشناسی و دکتري تدريس و فعاليت می

 ارشد به دست آمده است.

هاي ارشد اداره امور اعضاي هيأت علمی دانشگاه مسئولين( ادراکات Neumann, 1992نيومن )

مصاحبه عميق  22استراليا را نسبت به ارتباط بين تدريس و تحقيق مطالعه کرده است. در اين رابطه، 

د که ها مؤيد آن هستنقرار گرفته است. يافته ها، مورد تجزيه و تحليلانجام شده و با فنون تقليل داده

نوع  اند. همچنين، سهها اعتقاد شديدي نسبت به ارتباط بين تحقيق و تدريس داشتهشوندهمصاحبه

 شناسايی شده است.  3، ارتباط ناملموس و ارتباط کلی1ارتباط يعنی ارتباط ملموس

مبتال به ارتباط تدريس و تحقيق در  هاي( پيچيدگیGottlieb and Keith, 1997گوتليب و کيت )

ی المللاند. در اين رابطه، آمارگيري بينالمللی مطالعه کردهمؤسسات آموزش عالی را در محيط بين

ها نشان دادند که تدريس هيأت علمی استفاده شده است. يافته حرفهاز هشت کشور پيرامون  2کارنگی

محور، سويه براي هيأت علمی نيستند. در فضاي پژوهشافزاي دوهاي همطور ويژه فعاليتو تحقيق به

 طور مثبت تدريس رادانند. عالوه بر اين، تحقيق بهاعضاي هيأت علمی تحقيق را رقيب تدريس می

ور طهاي تدريس )مانند حجم تدريس و درخواست يا توقعات دانشجويان( بهکند اما ويژگیمتأثر می

حقيق هاي تبه فعاليت صرف شدهکننده زمان وص عوامل تعيينگذارد. در خصمنفی بر تحقيق اثر می

وان عنمحور( بهمحوري يا تحقيقگيري علمی )تدريسهاي منتشر شده و جهتيا تدريس، تعداد مقاله

 اند. عوامل شناسايی شده ترينمهم

يق تحق( با انجام تحليل کيفی، به دنبال آن بوده است که تفاوت در ماهيت Healey, 2005هيلی )

عنوان يک عامل ميانجی شناسايی و تدريس را واکاوي و بازنمايی کند. در اين راستا، ماهيت رشته به

و مورد تأکيد قرار گرفته است. همچنين، يادگيري دانشجويان زمانی که در اجراي تحقيقات مشارکت 

                                                      
1. Tangible Nexus 

2. Global Nexus 

3. Carnegie International Survey 
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در خصوص بازنگري  عنوان يک چالش براي دانشگاههايی بهتر خواهد بود. چنين يافتهدارند، عميق

 هاي درسی و ارتباطات بين استاد و دانشجو تعبير شده است.برنامه

( با استفاده از مطالعات تجربی مختلف Jenkins, Healey, and Zetter, 2007جنكينز و ديگران )

دگيري ادر استراليا، آسيا، اروپا و آمريكاي شمالی، ارتباط بين تحقيق و تدريس را از نقطه نظر تأثير بر ي

هند دنشان می هاآنهاي دانشجويان بر حسب رشته و دپارتمان واکاوي و بازشناسی کرده است. يافته

که رشته و دپارتمان در شدّت و کيفيت ارتباط مورد اشاره نقش دارند، ارتباطات بين تدريس و تحقيق 

ها نقش اساسی در تمانبايد ايجاد شوند، دپار اين ارتباط شود بلكهتصادفی و خودکار برقرار نمی

هاي مؤثر تقويت ارتباطات بين تحقيق و تدريس دارند، و يكی از راه هاآنگيري ارتباطات و تقويت شكل

 کارگيري مطالعات موردي مبتنی بر رشته و دپارتمان است. به

محور، ارتباط بين ( با تمرکز بر تدريس پژوهشSchappr and Mayson, 2008سن )اسكاپر و می

 3002و  3001هاي مصاحبه طی سال 31ريس و تحقيق را در دانشگاه موناش استراليا با انجام تد

هاي آموزشی و پژوهشی )پژوهشكده( دانشگاه اند. افراد مورد مصاحبه رؤساي دانشكدهواکاوي کرده

ري، دست آمده در چارچوب فرايند تحليل کيفی يعنی کدگذاها و اطالعات بهاند و دادهمذکور بوده

هد دهند که شواهاي حاصله نشان میبندي و استخراج نتايج تجزيه و تحليل شده است. يافتهمقوله

تجربی قوي در رابطه با ارتباط مثبت متقابل بين تدريس و تحقيق وجود ندارد، در عين حال، تمايل 

ا س و تحقيق رو عالقه زيادي در سطح مديران ارشد دانشگاه وجود دارد که رابطه تكميلی بين تدري

 تقويت نمايند و رشد دهند. 

تدريس و تحقيق در مشاغل علمی  مكمل بودنياري و ( همTurk and Ledic, 2016تُرك و لديچ )

اند. تمرکز اصلی در انجام عضو هيأت علمی مطالعه کرده 10ساختاريافته کرواسی را با مصاحبه نيم

 ؟گربينند؛ آموزشگر يا پژوهشها خود را چگونه میشوندهتحقيق ميدانی کيفی بر اين بوده که مصاحبه

خود  بينند، تعدادير مصاحبه، خود را آموزشگر مید کنندگانشرکتدهند که بيشتر ها نشان میيافته

دانند. علت اصلی چنين را هم آموزشگر و هم پژوهشگر، و شمار قليلی خود را صرفًا پژوهشگر می

 کمبود عضو هيأت علمی بيان شده است.  وهايی ناشی از حجم زياد دانشجديدگاه

( رابطه بين تدريس و آموزش در آموزش عالی McKinley et al., 2021کينلی و ديگران )مک

عضو  302اند. براي اين منظور اکاوي کردهوپادشاهی متحده را با رويكردي کاماًل انتقادي مطالعه 

سال  20تا  11علوم انسانی و اجتماعی با سابقه فعاليت دانشگاهی  هايرشتههيأت علمی متخصص در 

ها دگیها ضمن تأکيد بر پيچياند. در قسمت يافتهقرار گرفته لز مورد مصاحبهودانشگاه انگلستان  10از 

و ابعاد متعدد ملحوظ در رابطه بين تدريس و تحقيق، تصريح شده است که رابطه مذکور در واحدهاي 

و متغير است که بخشی از آن ناشی از رويكرد محققين )کاربرست  سيال، دارمسئله ايرابطهدانشگاهی، 

بجاي رويكرد اثباتی و نظريه محور( و بخشی ديگر ناشی از عوامل و  دئولوژيکايرويكرد هنجاري و 



202   اقتصادسنجي آموزش عالي رويكردي نوين براي ارزيابي تناسب تدريس و تحقيق اعضاي هيأت علمي 

نهادي )وجود نيروهايی که به انفكاك و انشقاق بين آموزش و پژوهش دامن -مناسبات سازمانی

 . باشدمیزنند( می

 ,Ghorchian and Jamshidi Avanakiدر ايران نيز تحقيقات معدودي طراحی و انجام شده است )

؛ Jafari Thani and Keramati, 2012؛ Salehi Omran and Ghanavati, 2010؛ Mohammadi, 2010؛ 2004

Rakhshani and Shams, 2014ها کمتر به نسبت يا ترکيب مناسب ها و ارزيابی(. با اين وجود، تحليل

ر اند که دتدريس و تحقيق اعضاي هيأت علمی پرداخته و عموماً با رويكرد تحليلی ساده انجام شده

هاي دانشگاهی مورد توجه قرار نگرفته است. البته هاي مبتال به فعاليتپيچيدگی و ناهمسانی هاآن

باشد که ارتباط بين تدريس و تحقيق اعضاي هيأت ( يک استثنا میShafiee, 2018عی )مطالعه شفي

هاي کيفی و کمی( مورد مطالعه و ارزيابی قرار داده است. در بخش علمی را با روش آميخته )تحليل

کيفی که از طريق مصاحبه انجام شده، ابعاد مختلف موضوع بازنمايی و مورد توجه قرار گرفته است 

ها و بررسی ارتباط بين دستاوردهاي در بخش کمی به مقايسه ميانگين عملكردها بين افراد و گروه اما

مثال،  طوربههاي آماري متعارف اکتفا شده است. آموزشی و پژوهشی دانشگران با استفاده از تحليل

ذکور گزارش شده که بر مبناي آن، رابطه بين دو متغير م 22/0ميزان ضريب همبستگی پيرسون 

 مثبت اما نسبتاً پايين ارزيابی شده است.

در  هاي دور وبه اين ترتيب، مطالعه فعاليت و عملكرد اعضاي هيأت علمی و ترکيب آن از گذشته

 هايابعاد مختلف مورد توجه پژوهشگران و محققان بوده است؛ در اين ارتباط مشخص شد که پژوهش

هاي دانشگاهی نتايج و وزش و پژوهش در فعاليتآم مكمل بودنمختلف در رابطه با جانشين يا 

ها، آموزش )تدريس( و تحقيق را دهند؛ شماري از پژوهشدستاوردهاي متفاوتی در اختيار قرار می

(. تعدادي نيز شواهدي Becker and Kennedy, 2005دانند )مانند: کننده میکننده و تقويتتكميل

(. Tang and Chamberlain, 1997اند )مانند: ارائه کرده که آموزش جايگزين پژوهش استمبنی بر اين

 Hattie andاند. )مانند: داري بين پژوهش و آموزش پيدا نكردهها ارتباط معنیحتی برخی از پژوهش

Marsh, 1996, 2004هاي قبلی، ابعاد (. نكته کليدي و قابل توجه، آن است که در هيچ يک از پژوهش

همزمان و در چارچوب بنيان نظري  طوربهتدريس و تحقيق دانشگران وجهی بين  يا ارتباط چند

و خطی مطالعه شده است. از  بعديتک صورتبهمشخصی تحليل و ارزيابی نشده بلكه رابطه مذکور 

شود که ارتباط بين آموزش و پژوهش اساساً خطی و محدود است اساسی مطرح می سؤالاين رو، اين 

مالحظات نظري اين بخش تصريح شد،  وکه در مبانی  گونههمانی؟ يا اينكه سه بُعدي و غيرخط

که تا حدّ مشخصی،  توان تأکيد کردارتباط بين تدريس و تحقيق چندبُعدي است و در مجموع می

کننده يكديگر هستند، اما بعد از حدّ يا آستانه مورد اشاره، کننده و تقويتآموزش و پژوهش، تكميل

ها و ن معنا که صرف وقت و انرژي بيشتر روي آموزش، سبب کاهش فعاليتجايگزين يكديگرند به اي
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همزمان  طوربهابعاد سه گانه مذکور را  توانمیاينكه چگونه  1شود و برعكس.هاي پژوهشی میستانده

اعمال و لحاظ کرد و با کاربست رويكرد اثباتی و نظريه محور آن را واکاوي نمود، بيشتر يک مقوله 

 هاآنهاي مناسب براي شناسايی و اعمال هاي بعد، روش و تحليلدر قسمت فنی و روشی است که

 شود.ارائه می

 روش تحقيق

اط و تناسب بين آموزش و پژوهش اعضاي با توجه به اهداف تحقيق، يعنی واکاوي و ارزيابی ارتب

هيأت علمی، يک تحقيق کاربردي پيش روي خوانندگان قرار دارد. در عين حال، در عرصه روش و 

روش و فنون جديدي است که به کمک آن امكان لحاظ کردن ابعاد  کارگيريبهفنون تحليل، به دنبال 

ان وجود داشته باشد و در عين حال، وضعيت همزم طوربهمختلف ناظر به ارتباط بين آموزش و پژوهش 

 . شودمیاي محسوب تناسب بين اين دو قابل ارزيابی باشد؛ از اين منظر، يک تحقيق توسعه

هاي آموزش و پژوهش اعضاي هيأت علمی را حاضر، عرصه مطالعهمفاهيم و متغيرهاي اصلی 

دهد که در اساس مفاهيم انتزاعی و مكنون هستند. با توجه به اهداف مطالعه، تعاريف و پوشش می

نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمی مبانی و مالحظات مفروض در آيين ويژهبهرويكردهاي متعارف و 

. انددهش گرفتهاين دو مفهوم کليدي بكار  گيرياندازهسنجش و واحدهاي دانشگاهی ايران در رابطه با 

ی هاي دانشجويها يا رسالهنامهکليدي يعنی تدريس و پايان عرصهشامل دو  آموزشنامه ارتقا، در آيين

اجرايی است که کميت و کيفيت عملكرد آن با ضوابط و سازوکار مشخصی -هاي علمیهمراه با سمت

ه است. در رابطه با پژوهش يا تحقيقات اعضاي هيأت علمی، دستاوردهاي مورد سنجش قرار گرفت

د شده مورحاصله در قالب مقاالت و کتب منتشر شده همراه با اختراعات يا آثار علمی برجسته ثبت

گيرند. ابعاد کّمی و کيفی دستاوردهاي پژوهشی نيز بر مبناي سازوکار سنجش و ارزيابی قرار می

 نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمی ارزشيابی شده است. بينی در آيينپيش

ها و اطالعات آماري مورد نياز از منابع و متون علمی منتشرشده از لحاظ منابع، بخشی از داده

استخراج شده است. در عين حال، اطالعات آماري اصلی که مربوط به عملكرد آموزشی و پژوهشی 

يک دانشگاه جامع در ايران است، بر اساس عضو هيأت علمی شاغل در واحدهاي  230حدود 

مربوط به عملكرد آموزشی و  هايدادههاي آن دانشگاه، ها و دانشكدهاي از پرديسگيري خوشهنمونه

 هاپرديسگردآوري شده است. براي اين منظور، ابتدا  1291-91پژوهشی دانشگران در سال تحصيلی 

مام ت صورتبهاعضاي هيأت علمی نمونه هر دانشكده تصادفی انتخاب و سپس  صورتبهها و دانشكده

                                                      
 (.Barnett, 1992براي يک بررسی انتقادي پيرامون ارتباط تدريس و تحقيق ر.ك. به: بارنت )  .1
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با  1هاي آماري واقعی و مستند اقدام شده است.اند و نسبت به گردآوري دادهشماري مشخص شده

ها و اطالعات، هدف اصلی تحقيق حاضر، يعنی واکاوي و بازنمايی ارتباط و تناسب استفاده از اين داده

کاربست فن يا ابزار تحليلی مرز امكانات توليد، که در قسمت بعد بين آموزش و پژوهش دانشگران با 

 انجام شده، تأمين و حاصل شده است.

بر گرفته از نظريه توليدکننده )اقتصاد خُرد(، فن يا ابزار تحليلی مناسب و  2مرز امكانات توليد

مان دو يا سه نوع قدرتمندي از نظريه اقتصاد خُرد است که به کمک آن امكان واکاوي و ارزيابی همز

هاي نظري مبتنی در فضاي تحليلآموزش و پژوهش وجود دارد.  توليد دو خدمت مانند ارتباط بين

بر مرز امكانات توليد، چهار وضعيت تحليلی براي فعاليت اعضاي هيأت علمی قابل تصور است: آموزش 

اي. مشاوره-ات فنیمطلق، پژوهش مطلق، ترکيب آموزش و پژوهش، و ترکيب آموزش، پژوهش و خدم

ترکيب در اساس براي هر يک از  مقولههاي حدّي هستند و از آنجا که آموزش يا پژوهش مطلق حالت

ها تحميل هاي زيادي بر تحليلمطرح نيست، و در مقابل، حالت چهارم پيچيدگی تنهايیبه هاآن

يب آموزش و پژوهش کند، در ادامه مطالب، نكات روشی و فنی در خصوص حالت سوم يعنی ترکمی

 گيرند.مورد بررسی و مداقه قرار می

هاي آموزشی و پژوهشی را بين فعاليت هاآناعضاي هيأت علمی داراي منابع مشخصی هستند که 

و هر يک از دستاوردهاي  R( با تالشدهند. چنانچه منابع مورد نظر )اعم از مالی، زمانی و اختصاص می

 توان در نظر گرفت:صورت زير مینشان داده شود، توزيع منابع را به 2Qو  1Qپژوهشی و آموزشی با 

(1) 2211 QrQrR   

از آنجا که منابع در دسترس محدودند، اعضاي هيأت علمی ناگزير به انتخاب هستند. بايد ترکيب 

اي دنبال کنند که به بيشترين ميزان عملكرد و باالترين دستاوردهاي آموزشی و پژوهشی را به گونه

 حصول به اهداف برسند.  درجه

ی و پژوهشی، رويكردهاي مختلفی ها و دستاوردهاي آموزشبراي تحليل و تعيين ترکيب فعاليت

کار گرفت. منحنی امكانات توليد بر گرفته از نظريه توليدکننده در اقتصاد خُرد يكی از توان بهرا می

، (1)با در نظر گرفتن رابطه  2توان براي اين منظور استفاده کرد.ترين فنون تحليلی است که میقوي

 توليد به شكل زير خواهد بود:صورت رياضی امكانات 

                                                      
هاي مرز امكانات توليد در رابطه با بازشناسی روابط روشی يعنی واکاوي قابليت-از آنجا که محور اصللی مطالعه حاضر بر نكات فنی .1

ها تأثير زيادي ندارد. بلكه نكته اسللاسللی آن گيري بر نتايج تحليلنمونهسلله گانه بين تدريس و تحقيق تمرکز دارد، کم و کيف روش 

 هاي مسئله تحقيق فراهم گردد.است که داده هاي واقعی گردآوري شده باشد تا امكان بازنمايی ابعاد و پيچيدگی

2. Production Possibility Frontier 

 (Friedman, 1985براي نمونه، ر.ك. به: فريدمن )  .2
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 ترکيبات دستاوردهاي آموزشی و پژوهشی دانشگران :3 نمودار

 (.Nerlove, 1972؛ به نقل از: Hopkins, 1990(؛ بر اساس هاپكينز ) 1292منبع: نادري )

)(0چنانچه شلليب يا ضللريب زاويه منحنی امكانات توليد مثبت باشللد ) 21  rr آموزش و ،)

پژوهش مكمل يكديگر خواهند بود؛ يعنی افزايش دسللتاوردهاي پژوهشللی با افزايش دسللتاوردهاي 

آموزشلی همراه خواهد بود. در مقابل، چنانچه شليب منفی باشد، آموزش و پژوهش جانشين يكديگر 

هاي آموزشلللی کاهش فعاليتهاي پژوهشلللی با خواهند بود و به آن معنی اسلللت که افزايش فعاليت

با عنايت به چنين مبانی و مالحظاتی، امكان واکاوي انواع مختلف همبسلللتگی و   1همراه خواهد بود.

ارتباط بين آموزش و پژوهش فراهم اسلت. از آنجا که اعضلاي هيأت زيادي با شرايط متفاوتی در هر 

 در هر هاآنرد واقعی تعدادي از ، مصداق داشتن وضعيت عملكپردازندمیواحد دانشلگاهی به فعاليت 

 هاي اشاره شده قرين واقعيت است.يک از وضعيت

ها يا عملكرد آموزشلللی و بُعد ديگري که اهميت زيادي دارد تناسلللب و ترکيب مطلوب فعاليت

به کمک ابزار تحليلی تناسب و ترکيب مطلوب آموزش و  توانمیپژوهشلی دانشلگران اسلت. چگونه 

                                                      
 ( در اين رابطه استفاده کرده است.Conflict( واژه تضاد و ناسازگاري )Braxton, 1996برکستون )  .1
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و تشلللخيص داد؟ در اين خصلللوص نيز فن يا ابزار تحليلی مرز امكانات توليد پژوهش را تعيين کرد 

وضعيت ترکيب آموزش و پژوهش را در نواحی  3 نمودار. دهدمیدر اختيار قرار  بديلیبیهاي قابليت

ترکيب توليدات را به سه ناحيه تقسيم و  دامنهتوان دهد. بر اساس آن، میو شرايط مختلف نشان می

( با شلرايط مكمل 0A، و سلمت چ  مرز 0B)نواحی سلمت راسلت مرز  IIIو  Iتفكيک کرد. نواحی 

هاي طور منطقی، يک عضو هيأت علمی نبايد ترکيب فعاليتبودن آموزش و پژوهش همراه هستند. به

ها و افزايش عملكردهاي خود را در اين نواحی پلايلدار و ماندگار کند. بايد تا آنجا به توسلللعه فعاليت

ين بودن آموزش و پژوهش( )يعنی ناحيه جانش II ناحيهآموزشلی و پژوهشلی خود ادامه دهد که در 

اي بهترين ترکيب خواهد بود، به متغيرها و شرايط ديگري )از جمله که دقيقاً چه نقطهقرار گيرد. اين

هاي آموزشلللی و پژوهشلللی( بسلللتگی دارد. به اين ترتيب، مرز امكانات توليد قيمت و هزينه فعاليت

کند. اين قابليت نيز براي می هاي آموزشللی و پژوهشللی را مشللخصمناسللب فعاليت ناحيهکم دسللت

هاي آموزشلللی و پژوهشلللی اعضلللاي هيأت علمی اهميت و ريزي فعاليتو برنامه گذاريسلللياسلللت

 .شوندمیتجربی ارائه و تبيين  طوربههاي مورد اشاره کاربردهاي زيادي دارد. در ادامه مطالب، قابليت

 هاي تجربیها و يافتهتحليل

که در باال اشاره شد، براي واکاوي و ارزيابی ارتباط بين آموزش و پژوهش دانشگران،  گونههمان

عضو هيأت علمی شاغل  230اطالعات آماري اصلی که مربوط به عملكرد آموزشی و پژوهشی حدود 

هاي آن اي از پرديسگيري خوشهدر واحدهاي يک دانشگاه جامع در ايران است، بر اساس نمونه

 1291-91هاي مربوط به عملكرد آموزشی و پژوهشی دانشگران در سال تحصيلی دهدانشگاه، دا

ارائه شده  1جدول هاي توصيفی متغيرهاي اصلی تحقيق در گردآوري شده است. وضعيت شاخص

)با انحراف  32شود، ميانگين نمره تدريس اعضاي هيأت علمی معادل که مشاهده می گونههماناست. 

بوده که حاکی از  90( بوده است. البته کمترين عملكرد تدريس صفر و بيشترين آن حدود 12معيار 

)با انحراف معيار  1/11جرايی هاي انامه و سمتباشد. ميانگين نمره امتياز پاياندامنه تغييرات زياد می

 تغييرات آن دامنه( به دست آمده که کمتر از نصف ميانگين امتياز تدريس است. در عين حال، 2/2

ها و نامهباشد. با در نظر عملكرد تدريس و پايانتر میطور نسبی وسيع( به11)حداقل صفر و حداکثر 

 1/21شود که ميانگين نمره عملكرد آموزشی عنوان عملكرد آموزشی، مشخص میهاي اجرايی بهسمت

 بوده است.  112( و دامنه تغييرات آن معادل 2/11)با انحراف معيار 

( 9/12)با انحراف معيار  3/31عملكرد پژوهشی از حيث ميانگين قدري کمتر از تدريس و معادل 

 2/112يشتر و معادل تغييرات آن در مقايسه با عملكرد آموزشی خيلی ب دامنهبوده است. در مقابل، 

 به دست آمده است. 

)با انحراف معيار  2/11در کل ميانگين عملكرد آموزشی و پژوهشی اعضاي هيأت علمی معادل 

درصد  12هاي توصيفی، حدود حاصل شده است. بر اساس مالك 302( بوده و دامنه تغييرات آن 1/31
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هاي پژوهشی درصد ناشی از فعاليت 22هاي آموزشی و عملكرد يک عضو هيأت علمی ناشی از فعاليت

درصد بوده که در ميان سه دسته  23تر، نقش تدريس در ميانگين عملكرد طور مشخصبوده است. به

که آيا آموزش و پژوهش )يا تدريس هاي اصلی، بيشترين سهم را بخود اختصاص داده است. اينفعاليت

ري است تهاي علمی و فنی عميقراي تحليلو تحقيق( مكمل يا جانشين يكديگر هستند، مستلزم اج

 شود. که جزئيات آن در قسمت بعد ارائه می

 هاي توصيفی عملكرد و دستاوردهاي آموزشی و پژوهشی اعضاي هيأت علمیشاخص :1جدول 
 حداکثر حداقل انحراف معيار ميانگين نشانگر مالك

 9/29 0 1/12 1/32 تدريس عملكرد آموزشی

 0/11 0 2/2 1/11 نامه و سمت اجرايیپايان 

 3/112 3/1 2/11 1/21 آموزشی 

 2/112 0 9/12 3/31 مقاله، کتاب، و ... عملكرد پژوهشی

 2/309 3/1 1/31 2/11 آموزشی و پژوهشی عملكرد آموزشی و پژوهشی

عضو هيأت علمی براي  211هاي اجرايی براي نامه و سمت: امتياز عملكرد آموزشی شامل واحد تدريس، پايانتوضيح

ها و مؤسسات آموزش عالی نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمی دانشگاهاست که در چارچوب آيين 1291-91سال تحصيلی 

نامه مذکور( براي شده )در چارچوب آيينمحاسبه سازي شده است. عملكرد پژوهشی امتيازو برحسب واحد تدريس، معادل

 باشد. هاي پژوهشی شامل مقاله، کتاب، طرح پژوهشی و ... میانواع ستانده

 : محاسبات محقق.منبع

براي واکاوي و ارزيابی ارتباط بين آموزش و پژوهش، سه نوع ابزار تحليلی قابل استفاده هستند. 

نمودار پراکنش، الگوي رگرسيونی متعارف و منحنی امكانات توليد. نمودار پراکنش و الگوي يعنی 

ش که نمودار پراکن گونههمانترين شيوه مطالعه و بررسی ارتباط مورد نظر هستند. رگرسيونی ساده

 به آن معنی صورت مثبت است ودهد، ارتباط بين عملكرد آموزشی و پژوهشی به( نشان می2 نمودار)

طور نسبی داراي عملكرد پژوهشی در کل، کسانی که عملكرد آموزشی بيشتري دارند، به است که

شدّت اين ارتباط خيلی  دهد کهنشان می همبستگیميزان ضريب باالتري نيز هستند. با اين حال، 

يار بسبخصوص در نيمه سمت چ  نمودار پراکنش، پراکندگی مشاهدات در عين حال، قوي نيست و 

 زياد است. 
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 ارتباط بين عملكرد آموزشی و پژوهشی :2 نمودار

از الگوي رگرسيونی اصوالً براي مشخص کردن ميزان يا شدّت ارتباط بين آموزش و پژوهش، 

دهد. حالت ارتباط خطی در تري در اختيار قرار میتر و مشخصکه اطالعات دقيق شودمیاستفاده 

امتياز است. اعضايی  1/21ارائه شده است. ميانگين عملكرد پايه آموزشی حدود  2 نمودار (1رابطه )

که عملكرد پژوهشی دارند، داراي عملكرد آموزشی بيشتري نيز هستند. به ازاي يک واحد عملكرد 

مشاهدات  مجموعهکند. با اين حال، واحد افزايش پيدا می 3/0پژوهشی بيشتر، عملكرد آموزشی معادل 

الگوي رگرسيونی غيرخطی  بر اساساکنش حاکی از آن است که نوع ارتباط غيرخطی است. نمودار پر

، با افزايش عملكرد پژوهشی، ميانگين ميزان عملكرد آموزشی افزايش 10( نمودار مذکور تا امتياز 3)

، به اين ترتيبگيرد. کند اما پس از آن، ميانگين عملكرد آموزشی روند کاهشی به خود میپيدا می

 ت. بودن آن دو اس و ارتباط منفی مؤيد جانشين هاآنبودن  ارتباط مثبت بين آموزش و پژوهش گواه مكمل

کند، اما همه وجوه فنی و که اطالعات مفيدي فراهم میتحليل رگرسيونی مورد اشاره ضمن اين

 1ند.کی نمیموجود بازشناس هايواقعيتکليدي ناظر به ارتباط بين آموزش و پژوهش را متناسب با 

                                                      
ط از گيرند. اهميت شللرايموقعيت و ابعاد مختلف مرتبط با شللرايط محيط بر عملكردها را نيز ناديده میهاي متعارف عالوه بر اين، تحليل .1

ها نسللبت به شللرايط نيز مشللابه و يكسللان العملاد مختلف متفاوت اسللت، ترجيحات و عكسشللود که امكانات در اختيار افرآنجا ناشللی می

 هاي مختلف نيز مشابه نيست.ها متفاوت است، و شرايط محيطی دانشكدهنيست، ميزان توانمندي

y = 0.1945x + 31.485

R2 = 0.0452

y = 4E-05x3 - 0.0088x2 + 0.6368x + 27.378

R2 = 0.0634
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طور همزمان سه وضعيت مكمل، جانشين و براي نمونه، ارتباط بين دو مقوله آموزش و پژوهش به

شود که منحنی/مرز امكانات توليد و مبانی ملحوظ در آن در اين خصوص قابليت خنثی را شامل می

ی و مكملی آموزش و توان مرزهاي نواحی جانشينالزم را است. با استفاده از منحنی امكانات توليد می

ر خواهد ها را بيشتها نيز دقت تحليلپژوهش را مشخص کرد؛ البته دسترسی به قيمت نسبی ستانده

توان کننده در اين رابطه وضع نمود. براي نمونه میتوان برخی فروض تسهيلکرد. براي تسهيل کار، می

کند. بر اين ( پيروي میX)محور  فرض کرد که مرز پايين از قاعده يک چهارم عملكردِ پژوهشی حدّي

اساس، براي مشاهدات واقع در سمت راست اين مرز، آموزش و پژوهش مكمل يكديگر خواهند بود؛ 

 ( 2 نموداريعنی پژوهش بيشتر با آموزش بيشتر همراه خواهد بود. )
 

 
 منحنی امكانات توليدنسبت بين عملكرد آموزشی و پژوهشی بر مبناي  :2 نمودار

نكته که  براي اساس تقسيم فضاي امكانات توليد به چهار قسمت و اينمرز بين مناطق جانشينی و مكمل بودن توضيح: 

هاي باشد تنظيم شده است. البته براي شرايط و موقعيتواحد در شروع فعاليت می 1حداقل عملكرد آموزشی معادل 

 توان فروض متفاوتی اعمال کرد.مختلف، می

)محور  چهارم عملكرد حدّي آموزشیتوان فرض کرد که مرز سمت چ  از قاعده يک همچنين می

Y) نمايد. براي مشاهدات واقع در سمت چ  مرز باال، آموزش و پژوهش مكمل يكديگر تبعيت می

اي عنوان پديده غالب فضبه جانشينیخواهند بود و بنابراين همديگر را تقويت خواهند کرد. در مقابل، 

ر عكس، پژوهش بيشتآموزش بيشتر با پژوهش کمتر و بر بين دو مرز مشخص شده خواهد بود. يعنی
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شود شمار زيادي از با آموزش کمتر همراه خواهد بود. در عين حال، بايد تصريح کرد که فرض می

تر به هاي نزديکاي که منحنیهاي امكانات توليد در نمودار طراحی شده وجود دارند بگونهمنحنی

هاي سمت راست، سطح امكانات كانات توليد کمتر و منحنیمختصات نمودار پراکنش، سطح ام مبدأ

 کنند.و بنابراين، سطح توليد بيشتري را مهيا می
 

 
 )ب(        )الف(

 تناسب بين عملكرد آموزشی و پژوهشی بر مبناي منحنی امكانات توليد به تفكيک مناطق مكمل و جانشينی :1 نمودار

 

ی عقالن منطقهتوان مشاهداتی که در هاي منحنی يا مرز امكانات توليد، میبا توجه به قابليت

فعاليت )يعنی منطقه جانشينی( هستند را مشخص کرد. عالوه براين، وضعيت عدم تناسب فعاليت از 

عضو  32نفر،  211جهت آموزش يا پژوهش بيش از حدّ نيز قابل تعيين هستند. بر اين اساس در بين 

اند ه داشتهعضو بيش از حدّ به آموزش توج 322اند و هيأت علمی بيش از حدّ به پژوهش پرداخته

ها، گروه نخست به آموزش ( و لذا الزم است براي رسيدن به وضعيت متناسب فعاليت1 نمودارب )پانل 

 بيشتر و گروه دوم به پژوهش بيشتر بپردازند. 

 و پيشنهادات گيرينتيجه

ش و رابطه آموز مطالعههدف نخست اين مقاله، بازنمايی نقصان اساسی تحقيقات تجربی پيرامون 

 هاي قبلی )مانند:هاي دانشگاهی بوده است که در اين ارتباط پژوهشپژوهش دانشگران در فعاليت

Becker and Kennedy, 2005 ؛Elsen et al., 2009 ؛Shafiee, 2018 صورت به( به ارزيابی رابطه مذکور

افزاي نقش هم نوع رابطه يعنی ترينبينانهخوشدر اين مسير، بر  اند. هر چند کهتک بُعدي پرداخته

مربوط به رابطه آموزش و پژوهش  هايواقعيت، در عين حال، همه اندداشتهتدريس و تحقيق تأکيد 

 نيزبين آموزش و پژوهش اعضاي هيأت علمی پوشش داده نشده است چرا که رابطه منفی و خنثی 
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مربوط به فعاليت دانشگران است. عالوه بر اين، شناسايی و ارزيابی درجه متناسب  هايجز واقعيت

. اندنپرداختههاي متعارف به آن ي آموزشی و پژوهشی اهميت زيادي دارد که تحليلهافعاليتبودن 

طور اي رفع نقصان مذکور بوده که بهبر پر قابليتهدف دوم، پيشنهاد يک روش و ابزار تحليلی قوي و 

همزمان بتوان سه وضعيت مكمل، جانشينی و خنثی را شناسايی و همراه با درجه متناسب بودن 

هاي تجربی در رابطه با وضعيت ها و ارزيابی، ارزيابی کرد. از اين رو، تحليلهاآني دانشگران هافعاليت

سنجی اقتصاداعضاي هيأت علمی با استفاده از روش و تناسب بين عملكرد پژوهشی و عملكرد آموزشی 
رد هاي مربوط به عملكمبتنی بر مرز امكانات توليد انجام شده است. براي اين منظور، داده آموزش عالی

نفري از اعضاي هيأت علمی يک دانشگاه جامع دولتی استفاده  211هاي يک نمونه فعاليت نتيجهيا 

 دهند که:میهاي تجربی نشان شده است. يافته

  پيشينه تجربی تحقيق در رابطه با ارتباط بين آموزش و پژوهش اعضاي هيأت علمی، بيشتر يكی

افزا بودن، جانشين و رقيب بودن يا خنثی و مستقل بودن را مورد تأکيد و از سه وضعيت مكمل و هم

 اند؛تصريح قرار داده

 طور همزمان دانشگاهی، به ارتباط بين آموزش و پژوهش اعضاي هيأت علمی در يک واحد

 McKinleyکينلی و ديگران )مک هايهاي مكمل، جانشين و خنثی را ملحوظ دارد که با يافتهوضعيت

et al., 2021چندبُعدي بودن و پيچيده بودن ارتباط مذکور همسو است. در عين  تأکيد بر ( از جهت

هاي ساده آماري و الگوهاي متعارف رگرسيونی امكان بازنمايی و بازشناسی وجوه چند با تحليل حال،

هاي تجربی نشان داده شد، که در تحليل گونههمانهمزمان وجود ندارد و  طوربهبُعدي رابطه مذکور 

ابليت ی( ق)و روش اقتصادسنجی آموزش عال مرز امكانات توليد آموزش عالیبا کاربست ابزار تحليلی 

 شناسايی و اعمال ابعاد مختلف آن وجود دارد؛

  هاي مبتنی بر مرز امكانات توليد نشان دادند که آماري مورد مطالعه، يافته جامعهدر رابطه با

است که هاي مكملی قرار داشته نفر در منطقه 212نفر در منطقه جانشينی و  203وضعيت عملكرد 

نفر نامتناسب و نامتعادل شناسايی شده که  212به اين ترتيب، ترکيب عملكرد آموزشی و پژوهشی 

 است؛ وو همسو ( سازگار Shafiee, 2018هاي کيفی شفيعی )تحليل دادهبا نتايج کلی 

  هيأت علمی،  212توان پيشنهاد کرد که در بين و بازتخصيص منابع می گذاريسياستاز منظر

هاي پژوهشی خود را بيشتر کنند تا تناسب نفر فعاليت 322هاي آموزشی خود را و نفر بايد فعاليت 32

 برقرار شود. هاآناي آموزشی و پژوهشی هو تعادل در فعاليت

دست آمده و ماهيت چندبُعدي و پيچيده رابطه بين آموزش و پژوهش در با توجه به نتايج به

اي )مانند استفاده همزمان از مبانی و رويكرد تحليلی ميان رشته کارگيريبههاي دانشگاهيان، فعاليت

محور حوّلی اساسی در انجام تحقيقات اثباتی و نظريهتوان تفنون تحليلی اقتصاد و علوم تربيتی( می

( تأکيد شده، رقم زد؛ به کمک آن McKinley et al., 2021کينلی و ديگران )که لزوم آن توسط مک
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تا حد زيادي اعماق و ابعاد مختلف ناظر به ارتباط بين دو مأموريت آموزش و پژوهش و تناسب اين 

ترويج و کاربست چنين دستاوردهايی و از  تبعبهو ارزيابی است.  يگيراندازهدو به نحو مناسبی قابل 

مايه سازي توسعه سرو نيز بهينه هاآن سازيمتناسبمسير باز تخصيص منابع بين آموزش و پژوهش و 

ملموسی قابل افزايش خواهد بود. در  طوربهانسانی اعضاي هيأت علمی، کيفيت، کارايی و اثربخشی 

هاي آموزش گيري ويروس کرونا و پيامدهاي آن بر فعاليتعين حال، شرايط نوين و متفاوت مانند همه

هاي آموزشی و پژوهشی را متأثر کرده است که واکاوي آثار آن عالی ناگزير ارتباط و تناسب فعاليت

نين، ضمن اينكه ساختار و مناسبات سازمانی و مستلزم طراحی و انجام تحقيقات جديد است. همچ

کنند، در سطح سازمانی )واحدهاي دانشگاهی( نهادي مختلف ارتباط و تناسب مورد اشاره را متأثر می

و نظام آموزش عالی نيز دو مقوله مهم ارتباط و تناسب بين آموزش و پژوهش مطرح هستند که واکاوي 

 شود. می و ارزيابی آن در تحقيقات آتی پيشنهاد

 منافع تعارض

 جیخار يا داخلی از اعم ايهيچ نشريه در و قبال . است بوده منافع تعارض هرگونه فاقد حاضر مقاله

و حامی  ،شده است پژوهی ارسالتدريس فصلنامه به چاپ و بررسی جهت صرفاً و است نشده چاپ

 مالی هم نداشته است.
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