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مقدمه
یکی از مهمترین و رایجترین شاخصهای سنجش عملکرر علمری هرر ریر ری
سنجش ت لیدات علمی آن است .ت لیدات علمی ری رها ر قالبهرای و اراو ای
ازجمله مقالههای علمی منتیرشده ر مجلههای معتبر پژوهیی ملی یا بینالمللی و
امایهشده ر پایگاههای اطالعاتی معتبر ماانرد

Scopoce ISI

 ISCارائره مریشر .

سنجش ت لیدات علمی ر سطح بین الملل ایز براساس میزان ت لیدات با رجههای
علمی متفاوت ر پایگاه اطالعاتی  ISIااجام میش  .مسئ لیت اصلی این ت لیدات
برهعهرده اعارای هیئرت علمری اایرگاههرا و مراررز پژوهیری ریر رها اسررت.
لرتپ تاراک( )2008( 1بهاقل از:

)Perkins, 1973; Marsh & Hattie, 2002

راینراستا

به سه مسئ لیت اصلی اعاای هیئت علمی ر اایگاههرا یعنری تردریا (ااتقرا
ااش) پژوهش (ت سعه ااش) و خدمات اجتماعی (راربر ااش) اشاره و تأرید
می رند ره اعاای هیئت علمی زماای بییترین م فقیت را ر ت لیدات علمی رسب
میرنند ره بین آم زش پژوهش و شربکههرای اایرکدهای تعرا

برقررار رننرد

(بهاقل از).Boice, 1987: 2-3 :
ت لید علم ر یک جامعه ایااۀ جامعهپذیری علمی و به این معنرا اسرت رره
افرا متعهد ر راستای ت سعه و پییرفت علرم و اارش و ریره جهران پیرامر ن
خ

بیوقفه تالش میرنند؛ البته ترالش آنهرا مرهر ن ت جره و یراری بازوهرای

ت اامند یگری ایز هست زیرا بیتر ید برای بهب

وضعیت علم یک ری ر الزم

است ره سازمان ها و اها های آم زشی علمی و پژوهیی تمهیداتی را برهمنظر ر
1. Lertputtarak
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به ثمر ایستن هرچه بهتر تالش این افرا بیندییند .براساس بررسیهای ااجامشده
رعایت آ اب علم اخالق ر علم و هنجارهای علمی ازجمله ع امل تأثیروذار برر
ت لیدات علمی هر ری ری هستند ره الزم است ر چارچ ب ق ااین خاص خر
ر جامعه علمی به آنها ت جه ش .
رابرت مرت ن )1942( 1یکی پییتازان علمی است ره اظریۀ خر

را برمبنرای

ارزشهای اخالقی و روششناختی اولیۀ آ اب علم ارائه رر ه است .او هنجارهرای
علمی م ر اظر خ

را با عالمتهای اختصراری " "CUDOSایران ا ه اسرت .ر

این اختصار "« "Cاشتراک ورایی( »2عم می ب ن علم) "« "Uعام ورایری ( »3اوری
اعیههای علمی با معیارهای غیرشخصی) "« "Dبیغرضی عاطفی( »4جستوجر ی
حقیقت) "« "Oاصالت( »5ارائۀ پرژوهش هرای اصریل) "« "Sشرک سرازمانیافتره»6
(بررسی قیق اعتبرار و اترایج) اسرت .مرتر ن ر مراحرل بعردی و اصرل

""Hu

«ت اضع و فروتنی( »7رعایت ت اضع و فروتنی ر ارائۀ اترایج) و "« "Rبرهرسرمیت
شناختن( »8بهرسمیت شناختن تالش های علمی) را بره آن افرزو رره برهاختصرار
" "CUDOSHuRاامیده میش

(و ا هیر و یگران .)9 1387

افزونبر هنجارهای علمی مطرح شده ر اظریۀ مرت ن ع امل یگرری ایرز ر
ت لید علم تأثیروذار هستند .راواس 9براساس اتایج پرژوهشهرای پییرین ع امرل
زیر را ر این م ر برشمر ه است (راواس :)3 :2011
● ب جه ریافتشده ت سط پژوهیگر از سازمان

(Gulbrandsen and Smeby,

)2005؛
1. Merton
2. Communism
3. Universalism
4. Disinterestedness
5. Originality
6. Organized Sceptisim
7. Humility
8. Recognition
9. Ragas
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● ترارم مکاای و جغرافیایی )(Bonaccorsi and Daraio, 2003؛
● زمینه سازماای و ملی )(Lorenz and Lundvall, 2010؛
● فرهنگ سازماای )(Gregory & et.al؛
● ور ش مالی )(Stone, 2007؛
● ااگیزه راررنان و مدیران )(Moynihan and Pandey, 2007؛
● میزان اشتراک ااش )(Willem and Buelens, 2007؛
● عملکر و اثربخیی سازماای )(Ogbonna and Harris, 2000؛
● تن ع و ماهیت استفا ه از اظامهای اادازهویری عملکر ).(Henri, 2006
س ریام رثی و متیالی )2020( 1ایز با بررسری عامرل ارژا برین پژوهیرگران
آفریقایی و هندی ریافتهااد ره پژوهیگران آفریقایی ر سا  2014ر ایرن زمینره
بهرهوری قابلت جهی اشتهااد .رهمرینراسرتا هنرری و همکرارااش )2020( 2ر
رنار ع امل فر ی بره عامرل مطیطری رآمرد ماهیاارۀ راررنران اایرگاه و میرزان
اثربخیی آن بر بهرهوری پژوهش اشاره رر هااد.
عسگری عدلی و مهران ( )1395ایز ضرمن بررسری ع امرل فرر ی و برافتی
مؤثر بر ت لیدات علمی اعاای هیئت علمی اشاره رر هااد ره ع امل فر ی بریش
از ع امل بافتی بر ت لید علم تأثیروذار هستند.
باقری و همکاران ( )1394هم ر این مر ر بره  13عامرل مرؤثر برر ارتقرای
فرهنگ ت لید علم ر و ستۀ ساختاری و رفتاری اشاره رر هااد.
همچنین بلند و رافین )1992( 3ر پژوهیی با هدف بررسی ویژویهای یک
مطیط پژوهیی م لد به این اتیجه رسیدهااد ره مجم عه سرازواری از  12ویژوری
ر مطیطهای پژوهیگرا یافت میش اد ره عبارتند از :اهرداف روشرن ر خردمت
یک عملکر هماهنگ 4تأریرد برر پرژوهش 5فرهنرگ 1جر وروهری 2حارمیرت
1. Sooryamoorthy & Mtshali
2. Henry & etal
3. Bland & Ruffin
4. Clear Goals that Serve a Coordinating Function
5. Research Emphasis
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میاررتی قااعرننده 3ارتباطات 4منابع 5اادازه سن و تن ع 6پا اشها 7اسرتخدام و
وزینش 8رهبری.9
با بررسی پژوهشهای پییین ر زمینۀ ع امل مؤثر بر ت لید علم ریرافتیم رره
این پژوهشها را میت ان به  2سته تقسیم رر ؛ سته اخست پرژوهشهرایی رره
تمام ع امل تأثیروذار بر ت لید علم (ترجیطاً اعاای هیئرت علمری اایرگاههرا) را
بررسی رر هااد (برای ام اه اک :رضا وست ا اح و ا یربزا ه 1396؛ رازقری و
قائدی 1395؛ راظمی و همکراران 1390؛ آسرایش و همکراران 1390؛ اعظمری
1389؛ حجازی و بهروان 1388؛ شرما و همکراران 1387؛ علریبیگری 1386؛
ورردازور و علرریزا ه اقرردم 1386؛ شررریهزا ه و همکرراران 1386؛ قررااعیرا و
قاضیپر ر

1381؛ Sulo & etal, 2012; Ragasa, 2011; Lertputtarak, 2008; Kotrlik

)etal, 2002

& و سته وم پژوهشهایی ره یک یا چند عامل از ع امل تأثیرورذار

بر ت لید علم را بهو اهای ویژه مطالعه و بازبینی رر هاارد (برهعنر ان ام اره ارک:
عسگری عدلی و مهران 1395؛ براقری و همکراران 1394؛ رخیراای و شرما
1393؛ م حدی و همکاران 1390؛ مطمردی 1386؛

Sooryamoorthy & Mtshali,

2020; Henry & etal, 2020; Oyeyemi & etal, 2019; Alrahlah, 2016; Hoffmann,
& Berg & Koufogiannakis, 2017; D’Amico & Vermigli, 2011; Macfarlane
Cheng, 2008; Gonzalez-Brambila & Veloso, 2007; Pratt, Margaritis & Coy,

).1999; Fox, 1992; Alison & Stewart, 1974
بهط ررلی براساس بررسیهای ااجام شده ع امل تأثیروذار بر ت لیرد علرم از
1. Culture
2. Group Climate
3. Assertive participative governance
4. Communication
5. Resources
6. Size, Age and Diversity
7. Rewards
8. Recruitment and Selection
9. Leadership
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اظر پژوهیگران ر پژوهش هرای پییرین عبارتنرد از :مطریط پرژوهش ب جره و
شرایط پژوهیگر وج

اظام های مدیریت سازماای آم زش ط

مدت ماادن ر

سازمان ها (تجربه و میزان آشنایی با سازمان) جنسیت اژا ارتباطات ا ع فرهنگ
سازماای شاخصهای مرب ط به سیستمها شری ههرای مردیریت سرازماای بهبر
وضعیت شغلی شخص 1عامل احتمالی اجتماعی 2سن زمان اختصراص ا هشرده
ت سط اعاای هیئت علمی به پژوهش تعدا ااش آم ختگان رارشناسری ارشرد و
رترای تطت راهنمایی یا میاوره عا هیئرت علمری ر  5سرا وذشرته ااردازه
سازمان و تعدا سا های ماادواری عا هیئرت علمری ر یرک مقرام سرازماای
رآمد ماهیااه و فرصتهای مالی میااگین مقیاس اعتما بهافا پژوهیری اعارای
هیئت علمی پژوهیگر تعدا ااشآم ختگان ستیار ساعتی عار هیئرت علمری
استخدام راررنان با پییینۀ پژوهیی بهرارویری مدیران باتجربه ر زمینۀ پرژوهش
فراهم رر ن شرایط مناسرب بطرث آزا ترأمین و تخصریص ب جرۀ ررافی بررای
پژوهش و اعطای پا اش پژوهیی بروزاری همایش و رنفرااا آم زش ایروهای
پژوهیگر اختصاص یک روز راری به امر تطقیق ایجا شبکههای تصرمیمویرری
غیرمتمررز و ایجا یک الگ و چارچ ب برای پرژوهش م قعیرت سرازماای فرر
میزان پایبندی به هنجارهای علمی ج ورروه آم زشری منرابع و امکاارات اظرام
پا اش فاای وفت وو و فاای ت جه امرا ین ت اامنردی ر ااجرام پرژوهش و
آشنایی بییتر اعاای هیئت علمی با مهارت های پژوهیری ماانرد روش تطقیرق و
آمررار ررراهش سرراعتهررای ترردریا و افررزایش ارتبرراط بررا پژوهیررگران ررراهش
فعالیتهای راری غیرپژوهیی و قرار ورفتن آنها ر فاای پژوهش مرتبه علمی
براامه های تی یقی اایگاه میزان آشنایی اعاای هیئت علمری اایرگاه برا زبران
ااگلیسی اایگاه مطل تطصیل رشته تطصریلی خالقیرت و عرا تهرای رراری
اعاای هیئت علمی اهداف پژوهیی سبک مردیریت میراررتی اظرام میراوره
فرصت های پژوهیی تجربه و مهارت میرزان اهمیرت پرژوهش برهروز بر ن ر
1. Personal Career Development
2. Social Contingency Factors
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زمینۀ تخصصی فعالیرت برا مؤسسرههرای پژوهیری پییرینۀ تردریا و خردمت
میااگین ساعتهرای اختصراصیافتره بره پرژوهش ماهیرت جرذاب فعالیرتهرای
پژوهیی میزان میاررت ر تصمیمویریهای وروه منابع مرالی و منرابع علمری و
اشتن پیتکار و اظم ر ااجام رار تعدا فرزادان تامین شرغلی ارزش اوری و
هنجارمندی سازماای از یدواه پژوهیگران ویژویهای ذاتی لدا وی بره اارش
تسلط بر ااش غدغهمنردی تخیرل پرسیرگری آشرناییز ایری رمرا ورایری
ه یتیابی علمی تفکر اقا ااه بالندوی حرفرهای ترابآوری علمری ا یسرندوی
اخالق اظام آم زشی ااتظار جامعه از اعاای هیئت علمی آزا ی علمری مخرازن
ااش.
افزونبراین بررسیها ایان ا ره ع امل و هنجارهرای تأثیرورذار برر میرزان
ت لید علم با ت جه به شرایط ویژه پژوهیگران و وابستگی آنها بره سرازمانهرای
خاص متفاوت است .اایگاه پیام ار ر ایرز بنرا برر وضرعیت آم زشری ویرژهاش
شرایط خاصی را برای اعاای هیئت علمی خ

ایجا رر ه است و اغلب اعاای

هیئت علمی این اایگاه مسائل و واهی میکالت خاصی ر ااجام پژوهش اراد
و ت لید علم این قیر بهو اهای متفاوت تطت تأثیر ع امل و هنجارهای تأثیروذار
بر ت لید علم قرار میویر  .ازآاجارره ایرن اایرگاه ایرز برهعنر ان یکری از مراررز
آم زشی و پژوهیی رالن ر سطح ری ر مطرح است بدیهی است رره بررسری و
شناسایی ع امل خاص تأثیروذار بر شرایط پژوهیی آن میت ااد بر باال بر ن سطح
علمی ری ر تأثیروذار باشد .برایناساس پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسری و
شناسایی ع امل هنجاری و سازماای تأثیروذار بر ت لید علم اعارای هیئرت علمری
اایگاه پیام ا ر بر آن است ره ت جره مسرئ الن را ر سرطح اایرگاه و ر بعرد
رالن (به منظ ر رفع میکالت م ج

یا بهحداقل رساادن آنها) بره ایرن م ضر ع

جلب رند .راینراستا رابطۀ بین ارزشهای اخالقی و ع امل هنجاری مطرحشرده
ر اظریۀ مرت ن و برخی از هنجارهای سازماای مطرحشده ت سط بلند و رافرین برا
ت لید علم ر بین اعاای هیئت علمی اایگاه پیام ا ر بررسی شده است.
برایناساس فرضیههای پژوهش عبارتند از:

12

راهبرد اجتماعی -فرهنگی ♦ سال نهم ♦ شماره سیوچهارم ♦ بهار 1399

 .1بین میزان پایبندی اعاای هیئت علمی به هنجارهای علمی و میزان ت لیرد
علم آنها رابطۀ معنا اری وج

ار ؛

 . 2بین ج وروه آم زشی و میزان ت لید علرم اعارای هیئرت علمری رابطرۀ
معنا اری وج

ار ؛

 .3بین منابع و امکااات اایگاه و میزان ت لیرد علرم اعارای هیئرت علمری
رابطۀ معنا اری وج

ار ؛

 . 4بین اظام پا اش اایگاه و میزان ت لید علم اعارای هیئرت علمری رابطرۀ
معنا اری وج

ار ؛

 . 5بین میزان ارتباطات علمی اعاای هیئت علمی و میزان ت لیرد علرم آنهرا
رابطۀ معنا اری وج

ار ؛

 .6بین فرهنگ اایرگاه و میرزان ت لیرد علرم اعارای هیئرت علمری رابطرۀ
معنا اری وج

ار ؛

 .7بین ع امل جمعیتشناختی و آم زشی و میزان ت لید علرم اعارای هیئرت
علمی رابطۀ معنا اری وج

ار .

 .1روش پژوهش
پژوهش حاضر از ا ع راربر ی است و به روش پیماییی ااجام شده اسرت .ابرزار
اادازه ویری ر این پژوهش پرسشاامره مطقرقسراختهای بر

رره برا اسرتفا ه از

پرسش اامۀ رضا وست ا اح و ا یب زا ه ( )1396و با ت جره بره شررایط خراص
م ج

ر اایگاه پیام ا ر و ویژوی های آم زشی و پژوهیی مرب ط بره اعارای

هیئت علمی این اایگاه ر  6بخش ساخته شرد .بخرش اخسرت بره اطالعرات
جمعیتشناختی و آم زشی پاسخ و یان شامل جنسیت سن وضعیت تأهل تعدا
فرزادان مدرک تطصیلی ار ع اسرتخدام مرتبره علمری پییرینۀ تردریا تعردا
واحدهای تدریاشده تعدا همکاران و میزان تسلط به زبانهای خارجی مربر ط
است .بخش وم تا پنجم پرسشاامه با استفا ه از طرح لیکرت با طیه خیلری ررم
تا خیلی زیا طراحی شده است .بخش وم شامل  9پرسش مرب ط به هنجارهای
علمی پاسخو یان بخش سر م  32پرسرش بررای پررسوجر

ر مر ر سراختار
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آم زشی و پژوهیی پاسخ و یان بخش چهارم  8پرسش بهمنظر ر بررسری میرزان
ارتباطات پاسخ و یان و بخش پنجم  11پرسش ر م ر منابع و امکااات اایگاه
است .بخش شیم این پرسشاامه ربر ارادۀ  12پرسش باز بررای پررسوجر
م ر ت لیدات علمی اعاای هیئت علمی بهص رت رمی ر ط

ر

سه سا وذشرته

ب  .این بخش از پرسشاامه با ت جه به آییناامۀ فعالیتهای علمی اعاای هیئرت
علمی وابسته به وزارت عل م تطقیقات و فنراوری طراحری شرده اسرت .بردیهی
است ره امرۀ به ست آمده ر این بخش بررای مطاسربۀ ت لیردات علمری اعارای
هیئت علمی راظر ورفته شده و متغیر وابسرته پرژوهش حاضرر اسرت .برهمنظر ر
مطاسبۀ این امره ضرایب مرب ط به هرر ار ع پرژوهش براسراس جردو ارتقرای
آییناامۀ فعالیت علمی اعاای هیئت علمی وابسته به وزارت علر م تطقیقرات و
فناوری ر تعدا فراواای هر پژوهش ضرب شد .از مجمر ع ایرن امررههرا امررۀ
ت لیدات علمی اعاای هیئت علمی اایگاه پیام ا ر ر سه سا وذشرته مطاسربه
شد.
برای تعیین روایی پرسشاامه از اعتبار ص ری و روایری مطتر ا اسرتفا ه شرد.
روایی ص ری با طراحی و یههای مرتبط با ع امل تأثیروذار بر ت لید علم اعارای
هیئت علمی رامالً رعایت شد و آزم ایها میزان م افقرت خر

را برا هریرک از

و یهها رربا ت جه به طیه پنج رجهای لیکرتررر اعرالم رر ارد .همچنرین بررای
طراحی ابزار پژوهش حاضر (پرسشاامه) از یدواههای تعدا ی از اعارای هیئرت
علمی متخصص ر امر پژوهش اایگاه پیام ا ر و معاوات پژوهیی این اایرگاه
ایز استفا ه شده است .بهمنظ ر سنجش پایایی پرسشاامه ضریب آلفرای رروابرا
ر  2مرحلۀ مطالعۀ مقدماتی (بین  20افر از جامعه آماری) و اهایی (برین  172افرر
از جامعه آماری) مطاسبه شد .با ت جه به اینکه ضریب آلفای بریش از  0/75معتبرر
بهشمار میآید ( یاای  )1369همانو اه ره میاهده میش

(جدو  )1ضرریب

به ستآمده و یای این است ره پرسشاامۀ بهراررفته ر ایرن پرژوهش از پایرایی
الزم برای ااجام پژوهش برخ ر ار است.
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جدول  .1پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه در مطالعه مقدماتی و آزمون نهایی

بخشاای پرسشنامه

تعداد پرسشاا

بخش دهم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم

9
32
8
11

آلفای کرهنباخ
مطالعه مقدماتی ( 20پاسخگو)
0/80
0/88
0/84
0/78

آلفای کرهنباخ
مرحله نهایی ( 172پاسخگو)
0/82
0/89
0/85
0/87

جامعۀ آماری پژوهش حاضر ربر ارادۀ  320عا هیئت علمی اایگاه پیام ار ر
اسررتان اصررفهان اسررت ررره برره روش سرشررماری میررخص شرردهااررد .راهایررت
پرسشاامهها ر ط

 11مراه ر سرا  1398و برا پیگیرریهرای پیراپی از طریرق

فرستا ن ر وروههای مرب ط به شبکههای اجتمراعی اسرتا ان اایرگاه پیرام ار ر
فرستا ن از طریق پست الکتروایرک سرامااه ات ماسری ن ا اری اایرگاه پیرام ار ر
اصفهان و به ص رت حا ری ت سط  172افر از اعاای هیئرت علمری اایرگاه
پیام ا ر تکمیل شد .از بین  172افر شررترننرده ر ایرن پرژوهش  56رصرد از
پاسخ و یاای ره به این پرسشاامه پاسخ ا ه ب ارد زن و  44رصرد مرر 45/3
رصد ر وروه سنی رمتر از  40سا  43/1رصد ر وروه سرنی  40-50سرا و
 11/6رصد ر وروه سنی  51سا به باال و  88/4رصرد متأهرل و  11/6رصرد
مجر ب هااد.
ر ایررن پررژوهش از متغیرهررا و مفرراهیم «پایبنرردی برره هنجارهررای علمرری و
سازماای» «ت لیدات علمی» و «اعاای هیئت علمی» برهشررح زیرر اسرتفا ه شرده
است:
پایبندی به هنجارهای علمری برهلطرا مفهر می و عملیراتی رره ربر اراردۀ
«پایبندی پاسخ و یان به هنجارهای علمی است با ت جه بره اظریرۀ مرتر ن عبرارت
است از :میزان پایبندی آاران بره هنجارهرای اشرتراکورایری یرا مالکیرت جمعری
جهاایورایی یا عامورایی ذیافع اب ن یا بیطرفی اصالت شک سازمانیافتره یرا
شکورایی سازمانیافته ت اضع و فروتنی و بهرسمیت شناختن یا رسرمیت یرافتن.
ر پژوهش حاضر ایز برای سنجش این متغیر از  9و یه استفا ه شده اسرت .ایرن
و یهها با استفا ه از طیه پنجقسمتی لیکرت )خیلری ررم ترا خیلری زیرا ) تنظریم
شدهااد .میزان پایبندی پاسخ و یان به هنجارهای علمی مبتنری اسرت برر مجم عره

بررسی عوامل مؤثر بر میزان تولید علم اعضای هیئت علمی 15

امتیازهایی ره هریک از آنها از مجم ع این  9و یه به ست آور هااد.
متغیرها و ع امل سازماای (سازماای ره اعاای هیئت علمری ر آن عار یت
اراد) ستۀ یگری از ع امل مؤثر بر ت لید علم اعاای هیئت علمری هسرتند .ر
این پژوهش براساس مقالۀ بلند و رافین )1992( 1متغیرهای سرازماای عبارتنرد از:
ارتباطات علمری جر ورروه آم زشری پرا اشهرا منرابع و امکاارات و فرهنرگ
سازماای .برای سنجش متغیرهای سازماای ر این پژوهش از  3خر هطیره برا 55
و یه رمقیاس لیکرت استفا ه شده است.
ت لیدات علمی ربر ارادۀ برون ا ها و سرتاور های اعارای اجتمراعهرای
علمی ( ر این پژوهش اعارای هیئرت علمری) ر اتیجرۀ فعالیرتهرای علمری و
پژوهیی آن ها است ره به شکلهای و ااو ن تألیه و ترجمۀ رتاب اختراع ارائۀ
مقاله به همایش های اخلی و خارجی چاپ مقاله ر مجلههای اخلی و خارجی
و مجری و همکار طرح پژوهیی تجلی مرییابرد .ر پرژوهش حاضرر برهمنظر ر
سررنجش و مطاسرربۀ ایررن متغیررر از شرری ۀ امتیرراز هی ونجاارردهشررده ر آیرریناامررۀ
فعالیتهای علمری اایرگاههرای وابسرته بره وزارت علر م اسرتفا ه شرده اسرت.
افزونبراین براساس آییناامه فعالیتهای علمی اایگاه پیرام ار ر 2عار هیئرت
علمی به رسی وفته میش

ره به خدمت پیماای یا رسرمی اایرگاه پیرام ار ر ر

آمده باشد و صالحیت علمی و عم می او به تأیید هیئت ممیزه یرا هیئرت اجرایری
جذب اایگاه رسیده باشد و براساس مقررات و ض ابط بهص رت تماموقرت یرا
ایمه وقت ر اایگاه میغ

آم زش باشد .با ت جه به اینکه جامعۀ آماری پژوهش

حاضر ربر ارادۀ تمام اعاای هیئت علمی اایگاه پیام ار ر اصرفهان اسرت ر
سراسر پژوهش منظ ر از اعاای هیئت علمی اعاای هیئت علمی اایرگاه پیرام
ا ر اصفهان است.
 .2تجزیهوتحلیل یافتهها
ر ابتدای این بخش میزان ت لیدات علمی پاسخو یان ر سه سا وذشته بهتص یر
1. Bland & Ruffin
2. Pnu.ac.ir
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رییده میش .
آمار ایان می هد ره  47/3رصد اعاای هیئت علمی ر سره سرا وذشرته
بین  1تا  2عن ان رتاب تألیه و  19/2رصد آنها بین  1تا  2عن ان رتاب ترجمه
ررر هااررد (امر ار  .)1همچنررین بییررترین مقالرههررای اعاررای هیئررت علمرری ر
ایریههای علمیرپژوهیی اخلی و رمترین مقالهها ر ایریههای عم می اخلری
چاپ شدهااد .این رحالی است ره  44/8رصد پاسخو یان ر سه سرا وذشرته
رمتر از  5مقاله  ISIو  7/5رصد آنها بیش از  5مقاله ر ایرریههرای  ISIچراپ
رر هااد (جدو  .)2افزون براین ر ط

سه سا وذشته  11/6رصد از اعارای

هیئت علمی بین  1تا  2اخترراع ثبرتشرده  40/1رصرد برین  1ترا  2سرخنراای
اخلی  25/6رصد بین  1تا  2سخنراای خارجی و  51/16رصد آنها بین  1ترا
 3طرح پژوهیی ااجامشده اشتهااد (جدو .)3
نمودار  .1توزیع فراوانی پاسخگویان ،براساس تألیف و ترجمه کتاب در سه سال گذشته
)%78/5(135
140
120
)%49/4( 85
)%47/3( 71

80

تألیف کتاب

60

)%19/2( 33

ترجمه کتاب

100

40

)%9/3( 16
)%2/3( 4

20
0

 1تا 2

 3وبیشتر

هیچ

جدول  .2توزیع فراوانی پاسخگویان ،براساس تألیف مقاله در سه سال گذشته

ایچ
عمومی داخلی
علمیاترهیجی داخلی
علمیاپوهاشی داخلی
ISI

فراهانی
96
102
43
82

درصد
55/8
59/3
25
47/7

کمتر از 5
فراهانی درصد
33/1
57
36/6
63
59/9
103
44/8
77

 5ه بیشتر
فراهانی درصد
11/1
19
4 /1
7
16/2
26
7 /5
13
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جدول  .3توزیع فراوانی پاسخگویان براساس اختراع ثبتشده ،سخنرانی ،و طرح پژوهشی در سه سال
گذشته

ایچ
اختراع ثبتشده
سخنرانی داخلی
سخنرانی خارجی
طرحاای پوهاشی

فراهانی
137
76
122
76

2- 1
درصد
79/7
44/2
70/9
44/19

فراهانی
20
69
44
88

 3ه بیشتر
درصد
11/6
40/1
25/6
51/16

فراهانی
15
27
6
8

درصد
8 /7
15/7
3 /5
4/65

 .1-2میانگین نمرههای پاسخگویان در مورد متغیرهای پژوهش

همانو اه ره ر روششناسی پژوهش اشاره شد پرسشاامه پژوهش ربر اراردۀ
 6بخش ب

ره بخش وم تا پنجم آن به پرسشهرای مربر ط بره میرزان م افقرت

پاسخ و یان با و یه های مرب ط به شناسایی هنجارهای علمی ج وروهی منابع و
امکاارات اایرگاه اظرام پرا اش میرزان ارتباطرات علمری و فرهنرگ اایرگاهی
اختصاص اشت.
بررسی یافتهها ر این بخش ایان می هد (جدو  )4رره بییرترین میرااگین
امره پاسخهای هنجارهای علمی (براساس اظریه مرت ن) بره هنجرار «برهرسرمیت
شناختن» با میااگین امره  4/10و رمترین میااگین امره پاسخها به هنجار «ذیافرع
اب ن یا بیطرفی» با میااگین  2/79مرب ط است.
جدول  .4میانگین و انحراف معیار پاسخ های مربوط به هنجارهای علمی (براساس نظریه مرتون)

ردیف

گویهاا (انجاراا)

میانگین

انحراف
معیار

1

هجود تیماای تحقیقاتی بر میزان فعالیت پوهاشی ایئت علمی مؤثر است (بهرسمیت
شناختن یا رسمیت یافتن).

4/10

0/943

3/80

1/01

3/63

1/00

3/63

1/02

3/58

1/03

3/55

1/06

2
3
4
5
6

اعضای ایئت علمی ،دستاهرداا ،ه یافتهاای علمی خود را نهتنها برای خود ،بلکه
برای امۀ جامعه علمی میدانند (اشتراک گرایی یا مالکیت جمعی).
اعضای ایئت علمی ،دستاهرداای علمی را برمبنای ضوابط علمی ،ارزیابی میکنند نه
قضاهتاای شخصی (جهانی گرایی یا عامگرایی).
اعضای ایئت علمی در ارائۀ یافتهاای پوهاشی خود به جامعه حرفهای ،تواضع علمی
دارند (تواضع ه فرهتنی).
انگیزۀ کار اعضای ایئت علمی ،کسب دانش ه حقیقت است (ذینفع نبودن یا
بیطرفی).
اعضای ایئت علمی سعی در نوآهری ه تولید نتایج جدید دارند (اصالت).
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اعضای ایئت علمی ،آثار علمی ه پوهاشی را تنها براساس کیفیت آن ارزیابی میکنند
نه معیاراای شخصی (جهانی گرایی یا عامگرایی).
اعضای ایئت علمی به تمام مدارک ،فرضیهاا ،نظریهاا ،ه نوآهریاا توجه نشان
میداند ،حتی آن دسته از پوهاشاایی که با دیدگاهاا ه پوهاشاای آناا در تضاد
باشد (شک سازمانیافته).
انگیزه کار اعضای ایئت علمی ،منافع شخصی است (ذینفع نبودن یا بی طرفی).

7
8
9

3/52

1

3/46

1/08

2/79

1/07

میااگین به ست آمده برای متغیر ج وروهی ایان می هرد رره بییرترین میرااگین
امره پاسخها به و یۀ «احتررام بره اعارای باتجربرهترر» برا میرااگین امرره  3/27و
رمترین میااگین امره پاسخها به و یۀ «جذب وراتهای قابلتر جهی از اها هرای
خارج از اایگاه ت سط اعاا» با میااگین  1/74مرب ط است.
میااگین مطاسبهشده برای متغیر میزان منابع و امکااات ایز ایان مری هرد رره
بییترین میااگین امرۀ پاسخهرا بره و یرۀ « سترسری بره ررامپی تر اررمافزارهرا و
اینترات» با میااگین امره  2/88و رمترین میااگین به و یه «استفا ه از فرصتهرای
مطالعاتی خارج از ری ر» با میرااگین  1/43مربر ط مریشر  .همچنرین میرااگین
مطاسبهشده برای متغیر اظام پرا اش ایران مری هرد رره بییرترین میرااگین امررۀ
پاسخها به و یه «تعلق وررفتن پرا اش مرالی» برا میرااگین امررۀ  2/54و رمتررین
میااگین به و یۀ «تی یق از طریق رمک به رواد ا اری و پیگیریهای شغلی هیئت
علمی» با میااگین  1/75مرب ط اسرت .میرااگین مطاسربهشرده بررای متغیرر میرزان
ارتباطات علمی ایز ایان ا ره بییترین میااگین امره پاسخها به و یه «ارتبراط برا
اعاای وروه علمی ر اایگاه» با میااگین امرره  2/96و رمتررین میرااگین امرره
پاسخها به و یه «ارتباط با ااجمنهای علمی خرارجی» برا میرااگین  1/54مربر ط
میش .
 .2-2یافتههای مربوط به فرضیههای پژوهش

ر این بخش ابتدا بهمنظ ر مقایسۀ ت زیع امرههای متغیرهرای پرژوهش از آزمر ن
رالم وروف اسمیراه استفا ه شد .اتایج این آزم ن (جدو  )5ایان می هرد رره
ر سطح  p≥0/05معنا ار اب ه و بنابراین ت زیع امررههرای متغیرهرای پرژوهش

ارما است .با راظر ورفتن این آزم ن برای بررسی رابطۀ بین متغیرها ر راسرتای
اثبات یا ر فرضیههای پژوهش امکان اسرتفا ه از آزمر نهرای آمراری پارامتریرک
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وج

ار ؛ بنابراین به منظ ر مطاسبۀ همبستگی بین میزان پایبندی اعاای هیئرت

علمی به هنجارهای علمی ج وروهی منابع و امکاارات اایرگاه اظرام پرا اش
میزان ارتباطات علمی و فرهنگ اایگاهی با میزان ت لیرد علرم آنهرا از ضرریب
همبستگی پیرس ن استفا ه شد.
جدول  .5مقایسه توزیع نمرههای متغیرهای پژوهش با توزیع نرمال

متغیراای پوهاش
انجاراای علمی
جو گرهه
نظام پاداش
ارتباط با نهاداای علمی
منابع ه امکانات
تولید علم

سطح معناداری
0/122
0/767
0/531
0/106
0/531
0/116

کالمو گرهفاسمیرنف
1/18
0/666
0/808
1/21
0/808
1/29

همان و اه ره ا ههای جدو  6ایان می هد ضریب همبسرتگی برین متغیرهرای
مستقل و متغیر وابسته ر سطح  p≥0/05معنا ار ب ه است؛ بنرابراین برین میرزان
پایبندی اعاای هیئت علمی به هنجارهای علمی ج وروهری منرابع و امکاارات
اایگاه اظام پا اش میزان ارتباطات علمی و فرهنگ اایگاهی برا میرزان ت لیرد
علم اعاای هیئت علمی رابطۀ مثبت و معنا اری وج

ار .

جدول  .6ضریب همبستگی بین میزان پایبندی اعضای هیئت علمی به هنجارهای علمی و میزان تولید علم
آنها

میزان تولید علم

r

P

میزان پایبندی اعضای ایئت علمی به انجاراای علمی

0/269

0/001

جو گرهه

0/311

0/001

منابع ه امکانات آموزشی

0/184

0/001

نظام پاداش دانشگاه

0/172

0/024

میزان ارتباط علمی

0/361

0/001

فرانگ دانشگاه

0/346

0/001

بهمنظ ر پیش بینی میزان ت لیدات علمی اعاای هیئرت علمری براسراس هریرک از
متغیرهای پژوهش از آزم ن رورسی ن چندمتغیره استفا ه شد .از میران متغیرهرای
وار شده ر رورسی ن ر وام اخست ج وروهی

(p≤0/01

 )β =0/371ت ااسته
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است میزان ت لید علم را پیشبینی و  9رصد از واریااا این متغیر را تبیرین رنرد.
ر وام وم هنجارهرای علمری

(p≤0/01

 )β = /225بره جر وروهری

(p≤0/01

 )β =0/275افزو ه شده و هر و ت ااستهااد پیشبینیرنندۀ ت لید علرم باشرند و 15
رصد از واریااا این متغیر را تبیین رنند (جدو .)7
جدول  .7پیشبینی میزان تولید علم براساس متغیرهای پژوهش

گام
اهل

دهم

مقدار ثابت ه
متغیر پیشبینی

ضریب
غیراستاندارد

خطای
معیار

ضریب
استاندارد

ضریب ثابت
جو گرهه
ضریب ثابت
جو گرهه
انجاراای
علمی

85/831
68/92

44/47
16/16

0/371

186/472
61/029
39/031

57/40
15/96
12/47

0/275
0/225

T

سطح
معناداری

ضریب
امبستگی
چندگانه

ضریب
تعیین

F

1/54
4/26

0/124
0/001

0/311

0/097

18/17

3/24
3/82
3/12

0/001
0/001
0/002

0/382

0/148

14/45

ر بخررش مطاسرربۀ رابطرره بررین ت لیرردات علمرری پاسررخو یرران و متغیرهررای
جمعیتشناختی و آم زشی بهمنظ ر میخص رر ن رابطۀ برین عامرل جنسریت و
وضررعیت تأهررل بررا ت لیرردات علمرری از آزم ر ن  tاسررتفا ه شررد (جرردو .)8

""t

مطاسبهشده ر سطح  p≥0/05ایان می هد ره بین ت لیردات علمری پاسرخو یران
ادار .

مر و زن و همچنین مجر و متأهل تفاوت معنا اری وج

جدول  .8مقایسۀ میانگین تولیدات علمی پاسخگویان برحسب جنسیت و وضعیت تأهل

جنسیت
هضیعت تأال

زن
مرد
مجرد
متأال

تولید علم
انحراف معیار
میانگین
125/62
119/65
101/16
118/50
116/17
117/98
102/12
113/20

t

P

0/065

0/949

0/175

0/861

ر پژوهش حاضر به منظ ر تعیین رابطه بین عامل سن و ت لیدات علمی از آزم ن
تطلیل واریااا یکطرفه (آا ا )1استفا ه شد (جردو  "F" .)9مطاسربهشرده ایران

می هد ره ر سطح  p≥0/05بین ت لیدات علمی پاسخو یران برا سرنین مختلره

1. ANOVA
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تفاوت معنا اری وج

ادار .

جدول  .9مقایسه میانگین تولیدات علمی پاسخگویان براساس گروه سنی

گرهه
سنی
تولید علم

کمتر از 40
انحراف
میانگین
معیار
90/54
104/09

 40-50سال
انحراف
میانگین
معیار
89/82
104/94

 51سال به باال
انحراف
میانگین
معیار
100/54 132/25

F

p

0/652

0/523

رشتۀ تطصیلی شررترنندوان ر پرژوهش حاضرر ر سره ورروه آم زشری علر م
ااساای عل م پایه و فنیر مهندسی تقسیم شد .جدو  10رصرد خرالص فراوااری
پاسخ و یان را براساس وروه آم زشی ایان می هد .برهمنظر ر تعیرین رابطرۀ برین
وروه آم زشی و ت لیدات علمری از آزمر ن آار ا اسرتفا ه شرد (جردو .)10

""F

مطاسبهشده ایان می هد رابطۀ بین وروه آم زشری و ت لیردات علمری ر سرطح

 p≥0/05معنا ار ب ه است .میااگین مطاسبهشده ایان می هد ره میااگین ت لیدات
اعاای هیئت علمی ورروههرای آم زشری علر م پایره و فنریرمهندسری براالتر از
ت لیدات اعاای هیئت علمی وروه آم زشی عل م ااساای ب ه است.
جدول  .10مقایسه میانگین تولیدات علمی پاسخگویان براساس گروه آموزشی

گرهه آموزشی
علوم انسانی
علوم پایه
فنی ه مهندسی

درصد خالص
56
27/7
16/3

تولید علم
میانگین انحراف معیار
87/86
100/49
162/90
149/130
92/37
134/40

F

3/05

p

/049

به منظ ر مقایسۀ زوجی اختالف میااگین ت لیدات علمی براساس وروه آم زشی از
آزم ن آماری حداقل تفاوت بین میرااگینهرا )LSD( 1اسرتفا ه شرد (جردو .)11
مقایسۀ زوجی حداقل تفاوت بین میااگینها ایان مری هرد رره اخرتالف میرااگین
ت لیدات علمی بین وروههای عل م ااساای و عل م پایه معنا ار است.
جدول  .11مقایسه زوجی اختالف میانگین تولید علم براساس گروه آموزشی

علوم انسانی /علوم پایه

اختالف میانگین
-48/63

سطح معناداری
0/019

)1. Least Significant Difference (LSD
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جدو  12رصد خالص فراواای پاسخو یان را براساس ار ع اسرتخدام و مردرک
تطصیلی ایان می هد .بییترین تعدا پاسخ و یان ر استخدام غیررسمی اایگاه
و ارای مدرک تطصیلی رترا ب هااد .ر اینجا بهمنظ ر تعیرین رابطرۀ برین عامرل
ا ع استخدام و مدرک تطصریلی برا ت لیردات علمری از آزمر ن " "tاسرتفا ه شرد

(جدو  "t" .)12مطاسبهشده ر سطح  p≥0/05ایان مری هرد رره برین ت لیردات
علمی و ا ع استخدام پاسخو یان بهص رت رسمی و غیررسمی و مدرک تطصیلی
ار  .میااگین مطاسبهشرده ایرز ایران مری هرد رره

آنها تفاوت معنا اری وج

میااگین ت لیدات اعاای هیئت علمی رسمی بییتر از میرااگین ت لیردات اعارای
هیئت علمی غیررسمی و میااگین ت لیدات اعاای هیئت علمی برا مردرک رتررا
تقریباً یکوایم برابر ت لیدات اعاای هیئت علمی با مدرک ف قلیسااا است.
جدول  .12مقایسه میانگین تولیدات علمی پاسخگویان براساس نوع استخدام

نوع استخدام
مدرک تحصیلی

رسمی
غیررسمی
دکترا
فوقلیسانس

درصد خالص
39/9
66/1
76/9
23/1

تولیدات علمی
میانگین انحراف معیار
151/54
163/134
69/56
89/87
123/62
130/31
62/26
80/41

t

P

3/70

0/001

3/26

0/001

ا ههای جدو  13ایز ایان می هد رره بییرترین تعردا پاسرخو یران اسرتا یار
ب هااد .بهمنظ ر تعیین رابطۀ بین مرتبه علمری و ت لیردات علمری از آزمر ن آار ا
استفا ه شده است "F" .مطاسبهشده ایان می هد رره رابطرۀ برین مرتبره علمری و
ت لیدات علمی ر سطح  p≥0/05معنا ار ب ه است؛ بنابراین بین ت لیدات علمری

پاسخو یان با مرتبه علمی تفاوت معنا اری وج

ار  .میااگین مطاسبهشده ایان

می هد ره میااگین ت لیدات اعاای هیئت علمی با مرتبۀ باالتر بییتر از ت لیردات
اعاای هیئت علمی با مرتبۀ پایینتر است.
جدول  .13مقایسه میانگین تولیدات علمی پاسخگویان براساس مرتبه علمی

مرتبه علمی

درصد خالص

استاد
دانشیار
استادیار
مربی

2 /4
8 /9
64/9
23/8

تولیدات علمی
میانگین انحراف معیار
289/52
461/50
135/54
152/40
96/05
118/70
58/82
73/92

F

18/66

P

0/001
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بهمنظ ر مقایسۀ زوجی اختالف میااگین ت لیدات علمی براسراس مرتبره علمری از
آزم ن آماری ) (LSDاستفا ه شد (جدو  .)14همانو اره رره میراهده مریشر
مقایسۀ زوجی اختالف میااگین ایان می هد ره اختالف میااگین ت لیردات علمری
بین استا با ااییار استا یار و مربی همچنین ااییار با مربی معنا ار ب ه است.
جدول  . 14مقایسه زوجی اختالف میانگین تولید علم براساس مرتبه علمی

استاد  /دانشیار
استاد  /استادیار
استاد  /مربی
دانشیار  /مربی

اختالف میانگین
308/100
342/79
387/57
78/47

سطح معنیداری
0/001
0/001
0/001
0/011

همانو اه ره میاهده میش

(جردو  )15بییرترین تعردا پاسرخو یران ارای

پییینۀ تدریا  10-20سا

ر وره رارشناسی ب هااد .بهمنظ ر تعیین رابطره برین

پییینه تدریا و ت لیدات علمی ایز از آزم ن آا ا استفا ه شد F .مطاسربهشرده ر
این آزم ن ایان می هرد رره رابطرۀ برین پییرینه تردریا ر وره رارشناسری و
ت لیدات علمی ر سطح  p≥0/05معنا ار اب ه است؛ بنابراین بین ت لیدات علمری

پاسخو یان با پییینه تدریا مختله تفاوت معنا اری وج

ادار .

جدول  .15مقایسه میانگین تولیدات علمی پاسخگویان براساس پیشینه تدریس

پیشینه تدریس

درصد

کمتر از  10سال
 10-20سال
 21سال به باال

28/5
58/2
13/3

تولید علم
میانگین انحراف معیار
142/79
133/44
81/40
100/18
158/13
140/68

F

P

1/99

0/139

ت زیع فراواای پاسخ و یان براساس تعدا واحدهای تدریسری ر وره رارشناسری
(جدو  )16ایان می هد ره بییترین تعدا پاسرخو یران برین  10-20واحرد ر
وره رارشناسی تدریا اشتهااد .برهمنظر ر تعیرین رابطرۀ برین تعردا واحردهای
تدریسی ر وره رارشناسی و ت لیدات علمری از آزمر ن آار ا اسرتفا ه شرد.

""F

مطاسبه شده ر سطح  p≥0/05ایان می هد ره بین ت لیدات علمی پاسخو یران و
تعدا واحدهای رحا تدریا عار هیئرت علمری ر وره رارشناسری تفراوت
معنا اری وج

ار و هرچه تعدا واحدهای رحا تدریا ت سط عار هیئرت
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علمی ر وره رارشناسی رمتر باشد میزان ت لیدات علمری آنهرا بییرتر خ اهرد
شد.
جدول  .16مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش پاسخگویان براساس تعداد واحدهای درحالتدریس در دوره
کارشناسی

تعداد هاحد تدریس

فراهانی

درصد خالص

ایچ
کمتر از 10
10-20
 20ه بیشتر

7
74
85
6

4 /1
43
49/4
3 /5

تولید علم
انحراف معیار
میانگین
260/15
191/57
121/28
138/58
86/36
95/52
43/38
80/16

P

F

0/025

3/19

به منظ ر مقایسۀ زوجی اختالف میااگین ت لیدات علمی براساس تعردا واحردهای
رحا تدریا ر وره رارشناسی ت سط عار هیئرت علمری از آزمر ن آمراری
) (LSDاستفا ه شد (جدو  .)17مقایسۀ زوجی اختالف میااگین ایان می هد رره
اختالف میااگین ت لید علم پاسخو یان ارای هیچ با رمتر از  10واحد تردریا ر
وره رارشناسی و رمتر از  10واحد با  10-20واحد معنا ار ب ه است.
جدول  .17مقایسۀ زوجی اختالف میانگین تولید علم براساس تعداد واحدهای درحالتدریس در دوره
کارشناسی

ایچ  /کمتر از  10هاحد
کمتر از  10هاحد  10-20 /هاحد

اختالف میانگین
95/04
43/05

سطح معناداری
0/031
0/017

ر پژوهش حاضر اایگاه مطل تطصیل پاسخ و یان به سه سته ولتی پیام ا ر
و آزا ستهبندی شرد .ا ههرای جردو  18ایران مری هرد رره بییرترین تعردا
پاسخ و یان ر اایگاههای ولتی تطصیل رر هااد .بهمنظ ر تعیین رابطۀ بین مطل
ریافت آخرین مدرک تطصیلی و ت لیردات علمری از آزمر ن آار ا اسرتفا ه شرد

(جدو  F .)18مطاسبهشده ایان مری هرد رره ر سرطح  p≥0/05برین ت لیردات
علمی پاسخ و یان با آخرین اایگاه مطل تطصیل آنها تفاوت معنرا اری وجر
ادار .
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جدول  .18مقایسۀ میانگین تولید علم پاسخگویان براساس محل دریافت آخرین مدرک تحصیلی

دانشگاه

فراهانی

درصد خالص

دهلتی
پیام نور
آزاد

125
27
8

78/1
16/9
5

تولید علم
میانگین انحراف معیار
125/89
123/24
67/56
95/29
84/41
91/75

F

0/835

P

0/436

ا ههای جدو  19ایز ایان می هد میزان تسلط بییترین تعدا پاسرخو یران بره
زبان ااگلیسی ر حد مت سط و زیا ب ه اسرت .براسراس اترایج آزمر ن اسرپیرمن
بهمنظ ر تعیین رابطۀ بین میزان تسلط پاسخ و یران بره زبران ااگلیسری و ت لیردات

علمی (جدو  )19ر سطح  p≥0/05ایان می هد ره بین میرزان تسرلط برر زبران
ااگلیسی با ت لید علم رابطه مثبت و معنا اری وج

ار ؛ بنرابراین هرچره زبران

ااگلیسی اعاای هیئت علمی بهتر باشد میزان ت لیردات علمری آن هرا ایرز بییرتر
میش .
جدول  .19ضریب همبستگی بین تولید علم پاسخگویان با تسلط بر زبان انگلیسی

میزان تسلط به زبان انگلیسی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
تولید علم

فراهانی
3
12
78
71
8
ضریب امبستگی
0/314

درصد
1 /7
7 /0
45/3
41/3
4 /7
سطح معناداری
0/001

نتیجهگیری
اتایج به ست آمده ر پژوهش حاضر ایان می هد ره بین میزان پایبنردی اعارای
هیئت علمی به هنجارهای علمی و میزان ت لید علم اعارای هیئرت علمری رابطرۀ
مثبت و معنا اری وجر

ار  .هنجارهرای علمری مطررحشرده ر ایرن پرژوهش

ربر ارارردۀ تمررام ویژورریهررای مرر ر اظر مرترر ن ر مرر ر هنجارهررای علمرری
پژوهیگران ب  .میااگین امرههای مرب ط به یدواههای پاسرخو یران ربراره هرر
و یه (هنجار) ایان می هد ره بهترتیب هنجار برهرسرمیت شرناختن یرا رسرمیت
یافتن اشتراک ورایی یا مالکیت جمعری جهراایورایری یرا عرامورایری ت اضرع و
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فروتنی ذی افع اب ن یا بریطرفری و اصرالت و شرک سرازمانیافتره م ر ت جره
پاسخ و یان ب ه است .این اتیجه و یای این است ره برای اعاای هیئرت علمری
اایگاه پیام ا ر به رسمیت شناختن پژوهش و اتیجۀ علمی پژوهیگر بیش از هر
هنجار علمی یگری اهمیت ار  .اتایج به ست آمده ر این قسرمت پرژوهش برا

اتایج پژوهشهای مکفارلین و چنرگ )2008( 1رضا وسرت ار اح و ا یربزا ه
( )1396ورردازور و علرریزا ه اقرردم ( )1386و قررااعیرا و قاضرریپ ر ر ()1381
همخ اای ار  .این پژوهیگران ایز ر پژوهش خ

اتیجه ورفتهااد ره بین متغیرر

میزان پایبندی به هنجارهای علمی اظریه مرت ن با میزان ت لید علم رابطه مثبرت و
معنا اری وج

ار  .مرکفرارلین و چنرگ ر پرژوهش خر

ایران ا هاارد رره

بهترتیب اشتراکورایی جهانورایی و بیطرفی عاطفی بهعن ان سه هنجار علمری
م ر ت جه اایگاهیان است .قااعیرا و قاضیپ ر ( )1381ایرز ایران ا هاارد رره
اعاای اایگاهی متعهد به هنجارهای علمی ت لیدات علمی بییرتری ارارد امرا
آنها اتیجه ورفته ااد ره میزان هنجارمند ب ن سازمان هیچ تأثیری بر میرزان ت لیرد
علم جامعه اایگاهی و پژوهیی ادار ؛ ایرن رحرالی اسرت رره اترایج پرژوهش
حاضر ایان می هد ره بین ج وروهی منابع و امکااات اایگاهی اظرام پرا اش
اایگاه میزان ارتباطات علمی و فرهنگ اایگاهی ررره از مصرا یق هنجارهرای
سازماای هستندرر با میزان ت لید علم اعاای هیئت علمی رابطۀ مثبت و معنرا اری
وج

ار .
اتیجۀ به ستآمده بهاینمعنا است ره هرچه ج وروهی اعاای هیئت علمری

بهتر باشد منابع و امکااات بهترری بررای پرژوهش آنهرا فرراهم شر

و پرا اش

پژوهش به هر شکلی ر بین اعاای هیئت علمی زیا تر باشد میرزان ت لیرد علرم
آنها بییتر خ اهد شد .افزونبراین اتیجۀ اخیر ایان هندۀ ایرن اسرت رره هرچره
میزان ارتباطات علمی ر سطح ملی و بینالمللی بییتر و فرهنگ سازماای اایرگاه
و فرهنگ پژوهش ق ی تر باشد میزان ت لیدات علمی اعاای هیئت علمری براالتر
می رو  .اتایج اهایی این بخش ایان ا ره ج وروهی و هنجارهای علمی هرر و
1. Macfarlane & Cheng
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ت ااستهااد پیشبینیرنندۀ ت لید علم باشند و  15رصرد از واریرااا ایرن متغیرر را
تبیین رنند .این اتیجه تأییدور آن اسرت رره از برین متغیرهرای م ر بررسری جر
وروهی و هنجارهای علمی بییترین تأثیر را برر ت لیردات علمری اعارای هیئرت
علمی اایگاه پیام ا ر اشتهااد .این رحالی است ره اترایج پرژوهش حجرازی و
بهروان ( )1388ایان می هد ره  62/8رصد تغییرات بهرهوری پژوهیی بهعن ان
متغیر وابسته از طریق متغیرهرای ااگیرزه سیسرتم میراوره و شربکه ارتبراطی برا
همکاران قابلپیش بینری و ت جیره اسرت .قرااعیرا و قاضریپر ر ( )1381ایرز ر
پژوهش خ

ر این م ر به این اتیجه رسریدهاارد رره میرزان ارتباطرات تعردا

واحدهای تدریا شده ر ورۀ تطصیالت تکمیلی و تعهد هنجاری پاسرخو یران
رمجم ع  23رصد از واریااا متغیرر وابسرتۀ ت لیرد علرم را تبیرین مریرننرد و
بییترین تأثیر را بر میزان ت لید علم ر هر و جامعه مطالعهشده اشتهااد.
ر م ر رابطۀ بین هنجارهای سازماای با ت لیرد علرم رضا وسرت ار اح و
ا یبزا ه ( )1396به اتایجی تقریباً میابه اتایج پژوهش حاضر ست یافتهااد .آنها
ر پژوهش خ

اتیجه ورفتهااد ره به جز اظام پا اش سرایر هنجارهرای سرازماای

(ج وروهی منابع و امکااات میزان ارتباطات علمری و فرهنرگ اایرگاهی) برا
ت لید علم رابطۀ معنا اری اراد .اعظمی ( )1389ایز ر پژوهش خر

ایران ا ه

است ره تأثیر براامههای تی یقی اایگاه بر ایجا ااگیزه ر اعاای هیئرت علمری
برای چاپ مقاله ر مجلههای تطت پ شش  ISIبهط ر میااگین ضعیه است .ایرن
رحالی است ره آلیس ن و است ارت )1974( 1ر این م ر وفترهاارد رره تیر یق
سبب ستیابی به منابع م ر ایاز و امکااات پرژوهش ماانرد پر
الیق ستیابی به اطالعات و ...مریشر

زمران همکراران

رره ایرن منرابع افرزونبرر ارزش خر

شاخصی برای مطترم شمر ن اایمندان بهشمار میآیند و این امرر ماانرد تیر یق
تأثیر مثبتی بر قدرت ت لید اایمندان ار  .پررات ماروراریتز و رر ی )1999( 2و
همچنین حجازی و بهروان ( )1388ایز به ا ن پا اش پژوهیی بهعنر ان یکری از
1. Alison & Stewart
2. Pratt, Margaritis & Coy
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تدابیر مؤثر بر ایجا فرهنگ پژوهش اشاره رر هااد.
ر م ر ج وروهی برخی از پژوهیگران بره بعاری ویژوریهرای خراص
مرب ط به آن اشاره رر ه و به رابطۀ بین این ویژویها با ت لید علم ت جه اشتهاارد.
مطیط پرژوهش و شررایط پژوهیرگر

)(Sulo & etal, 2012

فرراهم بر ن شررایط

مناسب بطث آزا بین راررنان بروزاری همرایش و رنفررااا آمر زش ایروهرای
مطقق تخصیص یک روز راری به امر پرژوهش

)(Pratt, Margaritis & Coy, 1999

میزان میاررت ر تصرمیم ویرری هرای ورروه ر مر ر هیئرت علمری (شرما و
همکرراران  )1387ررراهش سرراعتهررای ترردریا ررراهش فعالیررتهررای ررراری
غیرپژوهیی و قرار ورفتن اعاای هیئت علمی ر فارای پژوهیری (رراظمی و
همکاران  )1390ازجمله م ار ی هستند ره سایر پژوهیگران ر این زمینه بره آن
ت جه اشتهااد .فارا )1992( 1ایز بهط ر غیرمستقیم ایان می هد رره آن سرته از
اعاای هیئت علمی ره ر بخشهای علمی آنها به فعالیتهای پژوهیی اهمیرت
ا ه میشد ت لید علم زیا ی اشتهااد.
ر م ر ر منررابع و امکااررات سررازماای و تررأثیر آن بررر ت لیرردات علمرری ایررز
پژوهیگران به حمایتهای سازماای

)(Hoffmann, Berg & Koufogiannakis, 2017

فقدان ب جه و پیتیباای مناسب و اب
پا اش خ ب

)(Alrahlah, 2016

امکاارات پژوهیری ررافی و عامرل مرؤثر

منرابع سرازماای و منرابع فیزیکری قابرل سرتیابی

) (Ragas, 2011اشاره رر هااد.
اغلب پژوهیگراای ره به بررسی هنجارهرای علمری و سرازماای ت لیرد علرم
پر اختهااد به م ض ع ارتباطات ت جه اشته و به رابطۀ مثبت و معنا ار ت لید علرم
2

و ارتباطات بهص رت ملی و بینالمللی اشاره رر هااد .پرات مارواریتیا و رر ی
( )1999راواس )2011( 3رضا وست ا اح و ا یبزا ه ( )1396رازقی و قائدی
( )1395ررراظمی و همکرراران ( )1390حجررازی و بهررروان ( )1388مطمرردی
( )1386شررریهزا ه و همکرراران ( )1386و قررااعیرا و قاضرریپرر ر ()1381
1. Fox
2. Pratt, Margaritis & Coy
3. Ragas
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پژوهیگراای هستند ره ر این م ر پا از بررسی ارتباطات اخلری و خرارجی
ملی و بینالمللی رونوروهی و برونوروهی به یک رابطرۀ مثبرت و معنرا ار برا
ت لید علم رسیدهااد (قااعیرا و قاضیپ ر  )1381و ر این زمینه تأریرد مریرننرد
ره میزان ارتباطات بییترین تأثیر را بر میزان ت لیدات علمری پژوهیرگران اشرته
است.
ر زمینۀ فرهنگ سازماای ر اایگاه ایز پژوهیگران اغلب بهط ر مسرتقیم و
رلی یا ر قالب برخی از ویژوی های خاص م ر اظر ر ح زۀ فرهنرگ سرازماای
رابطه مثبت و معنا اری بین این عامل با ت لید علم و بهرره وری پژوهیرگران پیردا
رر هااد .ا ع فرهنگ سازماای و شی ههای مدیریت سازماای

)(Ragas, 2011

ایجرا

شبکههای تصمیمویری غیرمتمررز ایجا یرک الگر و چرارچ ب بررای پرژوهش
)(Pratt, Margaritis & Coy, 1999

فاای وفتوو و فاای ت جه اما ین (رازقری

و قائدی  )1395خالقیت و اعتما بهافا سبک مدیریت میاررتی اظام میاوره
و اهمیت پژوهش ر سازمان بهعن ان ع امل مرب ط به فرهنگ سازماای (حجرازی
و بهروان  )1388اشتن پیتکار اظم و اعتما برهافرا ر ااجرام ررار (شرما و
همکاران  )1387ازجمله م ار ی هستند ره بهعنر ان ع امرل مرؤثر برر بهررهوری
علمی مطرح شدهااد.
اتایج به ست آمده ر بخش رابطۀ بین متغیرهای جمعیتشناختی با ت لید علم
ر پژوهش حاضر ایان ا ره از اظر پاسخ و یان بین جنسیت سرن و وضرعیت
تأهل و متغیر آم زشی پییینۀ تدریا ر وره رارشناسی و مطل ریافت آخررین
مدرک تطصیلی با ت لید علم رابطۀ معنا اری وج

ادار ؛ بنابراین هیچیک از این

متغیرها تأثیری بر ت لیدات علمی اعاای هیئت علمی اداشتهاارد .امرا برین میرزان
تسلط بر زبان ااگلیسی ا ع استخدام بهص رت رسمی و غیررسرمی ار ع مردرک
تطصیلی مرتبۀ علمی تعدا واحدهای تدریاشدۀ عار هیئرت علمری ر وره
رارشناسی و وروه آم زشی تفاوت معنا اری وج

ار  .میرااگین مطاسربهشرده

ایان ا ره میااگین ت لیدات علمی اعاای هیئت علمی رسمی بییتر از میرااگین
ت لیدات علمی اعاای هیئت علمری غیررسرمی اسرت؛ میرااگین ت لیردات علمری
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اعاای هیئت علمی با مدرک رترا تقریباً یکوایم برابرر ت لیردات اعارای هیئرت
علمی با مدرک ف ق لیسااا است؛ میااگین ت لیدات علمی اعاای هیئت علمی برا
مرتبه باالتر بییتر از ت لیدات اعاای هیئت علمی با مرتبۀ پایینتر است .همچنرین
این اتایج ایان ا ره هرچه تعدا واحدهای رحرا تردریا ر وره رارشناسری
بییتر ش

ت لید علم رمتر خ اهد ب  .همچنین بهاظر پاسخو یان بین ت لیردات

علمی با وروه آم زشی تفاوت معنا اری وج

ار و میااگین مطاسبهشده ایران

ا ره میااگین ت لیدات علمی اعاای هیئت علمی رشتههای تطصیلی عل م پایه و
فنیر مهندسی باالتر از ت لیدات علمی اعاای هیئت علمری علر م ااسراای اسرت.
مقایسۀ زوجی اختالف میااگین ت لیدات علمی براساس رشتۀ تطصریلی ایرز ایران
ا ره اختالف میااگین ت لیدات علمی بین وروههای علر م ااسراای و علر م پایره
معنا ار ب ه است.
اتایج به ست آمده ر پژوهش حاضر ر م ر رابطه ت لید علم برا متغیرهرای
جمعیت شناختی و آم زشی با اتایج پژوهش بسیاری از پژوهیگران ر این زمینره
قابلمقایسه است .برخری از ایرن پژوهیرگران بره اثربخیری عر املی ماانرد سرن
(Henry & etal, 2020; Lertputtarak, 2008؛ حجرازی و بهرروان 1388؛ وردازور و
علیزا هاقردم 1386؛ علریبیگری  )1386جنسریت (Ragasa, 2011؛ رضا وسرت
ا اح و ا یبزا ه 1396؛ ودازور و علیزا هاقدم  )1386آخرین مدرک تطصیلی
(Henry & etal, 2020؛ رضا وست ا اح و ا یبزا ه 1396؛ قااعیرا و قاضیپ ر
 )1381سابقه رار (Ragasa, 2011; Alison & Stewart, 1974؛ رضا وسرت ار اح و
ا یبزا ه 1396؛ وردازور و علریزا هاقردم  )1386مرتبره علمری (
2011

& D’Amico

Vermigli,؛ رضا وسررت ار اح و ا یرربزا ه 1396؛ م حرردی و همکرراران

1390؛ آسرررایش و همکررراران 1390؛ حجرررازی و بهرررروان 1388؛ وررردازور و
علیزا هاقدم 1386؛ علیبیگری 1386؛ قرااعیرا و قاضریپر ر  )1381اایرگاه
مطل تطصیل (رضا وست ا اح و ا یب زا ه 1396؛ حجازی و بهرروان )1388
میزان تدریا ر وره های تطصیالت تکمیلی بهویژه ر مقطع رترا (رضا وست
ا ر اح و ا یرربزا ه 1396؛ رخیرراای و شررما 1393؛ قررااعیرا و قاضرریپ ر ر
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 ) 1381وروه آم زشی و رشتۀ تطصیلی (رضا وست ار اح و ا یرب زا ه 1396؛
حجازی و بهروان  )1388میزان تسلط به زبان های خارجی (رضا وست ا اح و
ا یبزا ه 1396؛ اعظمی  )1389راهش ساعت های تدریا (راظمی و همکاران
 )1390تعدا فرزادان (علیبیگی  )1386و ا ع استخدام (قااعیرا و قاضریپر ر
 )1381بر بهرهوری علمی تأرید رر هااد.
این رحالی است ره برخی از پژوهیگران یگر اتیجه ورفته ب اد رره سرن
(Oyeyemi & etal, 2019; Gonzalez-Brambila & Veloso, 2007; Kotrlik & etal,

2002؛ رضا وسررت ا ر اح و ا یرربزا ه 1396؛ قررااعیرا و قاضرریپ ر ر )1381
جنسریت

& etal, 2019; Lertputtarak, 2008; Kotrlik & etal, 2002

قااعیرا و قاضیپ ر  )1381مرتبرۀ علمری (
etal, 2002

(Oyeyemi؛

& (Oyeyemi & etal, 2019; Kotrlik

وضعیت تأهل (Lertputtarak, 2008؛ رضا وسرت ار اح و ا یربزا ه

1396؛ قااعیرا و قاضیپ ر  )1381سابقه ررار (علریبیگری 1386؛ قرااعیرا و
قاضیپ ر  )1381تعدا اایرج یان رارشناسری ارشرد اارشآم ختره ر  5سرا
وذشته اادازه سازمان و تعدا سا های ماادواری عا هیئت علمی ر یک مقرام
سازماای

)(Kotrlik & etal, 2002

وضعیت اسرتخدام (رخیراای و شرما )1393

اایررکدههررای متفرراوت و اایررگاه مطررل تطصرریل ر ایررران یررا خررارج از ایررران
(علیبیگی  )1386و اادازۀ ورروه پاسرخو یران و همچنرین ورروههرای مختلره
آم زشی (قااعیرا و قاضیپ ر  )1381بر بهرهوری پژوهیی تأثیروذار ایستند.
پیشنهادها
اتایج به ست آمده ر پژوهش حاضر و مقایسۀ آنها با اتایج سایر پژوهشها ایان
ا ره برخی از ع امل تأثیروذار بر ت لیردات علمری مهرم و اساسری هسرتند رره
بسیاری از این ع امل ر تمام پژوهشها تأیید شدهااد اما برخری از آنهرا ممکرن
است براساس ا ع اایگاه و شرایط و ویژویهای خاص یک اایگاه متغیر باشد؛
بنابراین پیینها می ش

پژوهش حاضر ر ج امع مختله علمی و همچنرین ر

مرارز فرهنگی سیاسی اقتصا ی یگر تکرار ش  .اما اکتۀ مهرم و قابرلت جره ر
این پژوهش م ض ع ع امل تأثیروذار بر ت لید علم است ره پیینها مریشر

برا
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رفع میکالت حاصل از این ع امل مااند منرابع و امکاارات جر وروهری اظرام
پا اش و ارتباطات ر مرارز مختله پیام ا ر ت جه ویژه بره ت لیرد علرم ر صردر
ت جه اایگاه قرار ویر  .برایناساس پییرنها مریشر

اایرگاه بررای حفر و

وسترش ارتباطات علمی به برقراری ارتباطات علمی اعاا ت جه اشرته و ب جرۀ
بییتری را به فرصتهای مطالعاتی اعاا و بروزاری همرایشهرا اختصراص ا ه و
برقراری ارتباط و ااعقا تفاهماامه با مرارز ملی و بینالمللی علمی را ر صدر ررار
خ

قرار هد .افزون براین پیینها میش

برای تی یق اعاای هیئت علمی خ

ره اایرگاه از راهکارهرای مرؤثرتری

استفا ه رند و بره افرزایش ب جره ر ایرن

زمینه ت جه اشته باشد وروههای آم زشی را بهس ی مثبرتاادییری سر ق ا ه و
آنها را به افزایش همکاریهای علمی رون وروهی و ارائه پژوهشهرای میرترک
تی یق رند .همچنین اایگاه باید تالش خ

را ر زمینه برورزاری ررالسهرای

ضمن خدمت آم زش زبانهای خارجی برای اعاای هیئرت علمری خر
ویر و آنها را وا ار به باال بر ن سطح س ا خ

ر این زمینه رند.

برهررار
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