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 3زاده ادیب الهام ،2نواح عبدالرضا ،1رضادوست کریم
 چکيده 

ت هیأ اعضایثر بر میزان تولید علمی ؤم هنجاری و سازمانی بررسی عوامل اضر،حمقاله  هدف  :هدف

 .باشدمی علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 

ی جامعه آمار .بوده است پرسشنامه ،به صورت پیمایشی و ابزار جمع آوری اطالعاتروش پژوهش،  روش:

حجم نمونه براساس  کهبوده   چمران اهواز ت علمی دانشگاه شهیدهیأ اعضایتحقیق شامل کلیه 
 شدند.تعیین به شیوه نمونه گیری طبقه بندی شده  نفر  222فرمول کوکران 

ات ، ارتباطمیزان پایبندی به هنجارهای علمی)متغیرهای مستقل  دهد که بیننشان می پژوهش نتایج  ها:يافته

میزان وابسته) متغیرو ، منابع و امکانات دانشگاه( علمی، فرهنگ سازمانی دانشگاه، جو گروه آموزشی
 اعضایو میزان تولید علمی  ، اما بین متغیر نظام پاداشرابطه مثبت و معناداری وجود دارد (تولید علمی

 وجود ندارد.  معناداری ت علمی رابطههیأ

و  ارتباطات علمی و جو گروه آموزشی هایمتغیر دهد کهمینتایج حاصل از رگرسیون نشان : گيرينتيجه

وط به میزان تولید درصد از تغییرات مرب 31در مجموع و معنادار بوده اند  میزان تدریس در دوره دکتری
 ت علمی را تبیین می کنند.هیأ اعضایعلمی 

 

، عوامل هنجاری، عوامل ، جامعه شناسی علمت علمیهیأ اعضای، تولید علمی هاي كليدي:واژه

 سازمانی.
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 مسئله بيانمقدمه و 
است های توسعه علمی هر کشوری محسوب می شود، بدیهی شاخص تولید علمی، یکی از  

وری جهان نقشی بر عهده او نیست و حتی در کسب اکشوری که در فرآیند تولیدات علمی و فن

و اهداف مشخص و تعریف شده همراه با برنامه ریزی  کندآموزه های علمی کوشش نمی ش و دان

اجرایی ندارد، کمتر قادر است از یافته های دیگران استفاده کند و مجالی برای حضور پایدار در 

صحنه بین المللی، توسعه و مدرنیت بیابد. بدین ترتیب هر کشوری باید در پی ایجاد فرآیند بومی 

 (.1331پور، یقاض)علم باشدتولید 
نیز انتشارات علمی و اختراعات عمده ترین شاخص های علمی  1اساس گزارش جهانی علم بر

و تکنولوژیکی نشان دهنده توان علمی هر کشور است که پایگاه علمی آن کشور را نیز تعیین می 

ی کند. لذا، بررسی وضعیت و میزان پیشرفت این شاخص، در فرایند توسعه و سیاستگذاری ها

 (.1331رسد)قاضی پور،ضروری به نظر میعلمی هر کشوری 

بر اساس داده های موجود، تولید علمی در کشور ما، چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی، با 
ه آن با بررسی پارامترهای علم سنجی ایران و مقایس .اردهای جهانی، فاصله زیادی دارداستاند

لحاظ کمیت پنج تا ده درصد و به لحاظ دهد که علوم و فناوری ما به کشورهای پیشرفته نشان می

تا یک درصد کشورهای پیشرفته است. در راه توسعه، مرزی بحرانی وجود دارد که با نیم کیفیت 
شود و از آن پس نیروی داخلی و توان موجود کفاف آن، توسعه یافتگی کامال محتمل میگذر از 

درصد 11برای کیفیت حدود  د ودرص22 می دهد. این مرز برای کمیت حدود توسعه سریع را
 .(1332)منصوری،است

ثیر متغیرهای کالن خارج از نهاد علم و دانشگاهی تحت تأ استادان و پژوهشگرانتولید علمی 

که از  گیرد. صرف نظر از سیاستگذاری های نهادهای علمی،رهای خرد درون  نهاد علم قرار میمتغی

عه علمی نیز عوامل و گیرد، در درون خود جامفل تصمیم گیری کالن کشور صورت میسوی محا
، گذارند. این عواملعلمی تاثیر میدر جریان است که بر رونق یا رکود فعالیت های سازوکارهایی 

از سازوکارهای ارزیابی و شیوه های تشویق و تحریک فعالیت ها در درون جامعه علمی و 

                                                           
1.World Science Report 
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-ی حاکم بر محیطداخل کشور، هنجارها چگونگی رقابت گرفته تا نحوه انجام ارتباطات علمی در

 (.1331)کاظمی پور، شودسلسله مراتب علمی را شامل می های علمی و نهایتا 
ثیر عوامل متعددی قرار دارد که از جمله عوامل أتولید علمی تحت تتحقیقات انجام شده،  بنابر

بررسی نوع و  ،پژوهشله این از این رو مسئثر بر آن عوامل هنجاری و عوامل سازمانی است. ؤم

  ت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز است.هیأ اعضایین عوامل بر تولید علمی ثیر اأمیزان ت
 
 

 مبانی نظري تحقيق
در این تحقیق، جهت تبیین تولید علمی از نظریات مربوط به جامعه شناسی علم استفاده شده      

جامعه شناسی علم به دو دسته تقسیم  است، برای دستیابی به چارچوب نظری مناسب، تئوریهای
 های مربوط به ساختار سازمانی علم. درشده اند: تئوریهای مربوط به ساختار هنجاری علم و تئوری

 شوند.بیان می این ساختارها های تبیین کنندهبه طور خالصه مهمترین نظریه ادامه،
 

 ساختار هنجاري علمالف. 
 4نظريه رابرت. ک. مرتون

رهنگی و اخالقیات حاکم بر ای از ارزشهای فعلم شامل مجموعه (1693) به نظر مرتون     

 ،2گراییکند: عامدر چهار ارزش مفهوم سازی می اخالقیات علم رااو های علمی است. فعالیت

را  "اخالقیات علم"این عناصر اساسی  وی  2یافتهو شک سازمان 2طرفی عاطفی، بی3گراییاشتراک

 (.1336)قانعی راد،  نامدکارکردیشان، الزامات نهادین می به دلیل ضرورت

ها در حوزه پژوهشی که هدف آن تولید معتقد است که وجود این ارزشاو به این ترتیب      

های دانشمندان برای اینکه کارایی فعالیتوی حقیقت توسعه دانش است، ضرورت دارد. از نظر 

                                                           
1. Merton 

2. Communalism 

3. Universalism  

4. Disinterestedness 

5. Organized Skepticism 
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قانعی راد و قاضی ) ها و هنجارها هدایت شوندالزم خود را داشته باشد، باید بوسیله این ارزش

 (.1331 پور،

ه برای افراد علمی ایجاد ها و هنجارهایی است کاخالقیات علم، ترکیب هماهنگی از ارزش     

ها بروز مجوزها، ترجیحات و ، رهنمودها، ممنوعیتهنجارها به شکل دستورالعملها .کندتعهد می

کنند. به نظر مرتون هنجارهای علمی ش های نهادی شده مشروعیت پیدا مییابند و بر اساس ارزمی

دهند و نهادینه شدن و ا به منزله فراخود آنها تشکیل میدرونی شده، وجدان علمی دانشمندان ر

)مرتون به نقل از  سازدجبات توسعه علمی را فراهم می، مودرونی شدن هنجارها و اخالقیات علمی

 (.132-121: 1336 قانعی راد،

 4بلند و رافين

 درپی ژگیهای یک محیط پژوهشی مولدوینویسندگان مقاله مروری  (1662) بلند و رافین     

-وری پژوهشی را تحریک و حفظ میرهکه چه عوامل محیطی، به بودند دستیابی به پاسخ این سوال

در باب  1661 تا 1691مقاالت و کتابهای چاپ شده از اواسط دهه  یبه مرور گستردهآنان کند؟ 

کند که مجموعه سازگاری از دوازده ویژگی در پردازند. این مرور، آشکار میوری پژوهشی میبهره

بررسی به طور خالصه مورد این عوامل دوازدهگانه در ادامه، شوند. گرا یافت میی پژوهشهامحیط

 گیرند:قرار می

های پژوهشی، دارند. در این گروه یگروههای پژوهشی بارور، اهداف سازمانی روشن اهداف روشن:

 اهداف شخصی با اهداف سازمانی سازگار است.

تصاب به گیری برای ترفیع و انر تصمیمتاکید پژوهشی وزنی است که دمنظور از : تاکید پژوهشی

دهد و به بهره وری پژوهشی اولویت می 2مولدود. یک محیط پژوهش شمعیارهای پژوهشی داده می

 کند.رسالتهای سازمانی بر آن تاکید مییا حداقل به اندازه سایر 

                                                           
1. Bland & Ruffin 

2. Productive Research Environment 
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سازمانها  فرهنگ سازمانی خصوصیت منحصر به فرد هر سازمان است که آن را از بقیه فرهنگ:

از این رو فرهنگ تنها عامل پایدار کنند تغییر می سازمان مرتبا  یچون اعضاسازد. متمایز می

 شود.یکپارچگی و رشد مداوم سازمان می نگهدارنده آن است. فرهنگ موجب

-اندازه زمینههفت  دردان جو گروهی را از طریق رتبه بندی دانشمن (1636) : اندروسجو گروهی

توجه به های جدید، درجه ف کار بودن، درجه توجه به اندیشهکند: روح نوآوری، وقگیری می

. مجموع رتبه بندیهای این اقالم به طور مثبت رجه همکاری، تکرار همایشهای اعضاکهتر، د یاعضا

 و مستقیم با بهره وری گروهی همبستگی دارد.

گیری شارکتی، تصمیم: مطالعات متعددی همبستگی بین حکمرانی محکمرانی مشارکتی مثبت

 دهند.وری را نشان میگروهی و بهره

این  ور ساختارهای سازمانی پهن و غیر متمرکزی دارند،واحدهای بهره :غیر متمرکزسازمان 

 همبستگی با تاثیر مثبت رهبری مشارکتی رابطه دارد.

ی فیزیکی و : ارتباطات انواع مبادله اطالعات، مناسبات حمایتی و عاطفی، روابط و تماسهاارتباطات

گیرد. این فرایندهای ارتباطات، بین رهبر و تیم همکاران را در بر می تردستیابی به شبکه وسیع

 دهد. و شبکه بیرونی همکارانشان رخ می تیم یکاری، بین اعضا

منابع  داشتنبرای انجام یک وظیفه و رسیدن به هدف در همه فعالیتها، از جمله پژوهش،  منابع:

کاران، دستیاران، امری اساسی است. منابع اساسی برای پژوهش عبارتند از: منابع انسانی )هم

مشاوران فنی ، دانشجویان تحصیالت تکمیلی، رهبری با درک پژوهشی(، زمان، اعتبارات، تسهیالت 

 پژوهشی و آزمایشگاهها. 

 یابد. و گروه پژوهشی، عملکرد افزایش میبه طور کلی با افزایش اندازه سازمان  اندازه، سن و تنوع:

بر عملکرد  را پاداشهای مختلف ثیرأدر یک مطالعه تجربی ت (1631) 1التام و وکسلی پاداشها:

دانشمندان تحقیق و توسعه بررسی کردند. ستایشهای مدیریتی، ستایش و حرمت عمومی و جوایز 

مالی به عنوان محرک به این دانشمندان ارائه شد و سپس عملکردها بر مبنای یک مقایسه مشاهده 

                                                           
1. Latham & Wexley 
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وری تاثیر پاداش در یک افزایش بهرهرزیابی گردید. هر سه رفتار، توسط سرپرستان آموزش یافته ا

 داشتند و از حیث تاثیر گذاری، جوایز و ستایش، با کمی اختالف، در رده اول و دوم بودند. 

به کارگیری افراد دارای  ای بر استخدام وواحدهای پژوهشی بارور، تاکید ویژه استخدام و گزینش:

 خاص دارند.  ، مهارت، و پرورش علمی استعداد

 وریثر بر بهرهؤسازمانی مدیگر ویژگیهای  یرهبری موثرترین متغیر سازمانی است و همه رهبری:

 (. 32-36: 1332 )قانعی راد، دهدپژوهشی را تحت نفوذ خود قرار می
 

 پيشينه پژوهش
با توجه به اهمیت مسئله تولید علم در سالهای اخیر در کشورهای مختلف، تحقیقات متعددی 

ی انجام گرفته است که هیأت علم اعضایوری پژوهشی عوامل مؤثر بر تولید علمی و بهرهدر زمینه 

 توان به پژوهش های زیر اشاره کرد:از جمله می
أت علمی ترویج کشاورزی عنوان پژوهشی هی اعضایوری پژوهشی عوامل مرتبط با بهره     

( انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سه متغیر، 2111و همکاران ) 1ترلیکااست که توسط ک
عتی با هیأت علمی کار می هایی که به صورت ساانشجویان دکترا، تعداد تحصیلکردهشامل تعداد د

وری پژوهشی را از واریانس بهره 21/1تحقیقاتشان تماد به هیأت علمی از اع اعضایدرک کنند و 
 کنند.تبیین می

تایلند عنوان پژوهشی وری پژوهشی در یک دانشگاه دولتی در بررسی عوامل مرتبط با بهره 
رسد که اس مرور ادبیات مربوطه به نظر می( انجام شده است. بر اس2113) 2تاراکواست که ل رتپ

هشی تأثیر گذارند شامل: عوامل محیطی، سازمانی، توسعه حرفه ای وری پژوپنج عامل مهم بر بهره

شوند. اشتراک گرایی، جهان گرایی و بی طرفی تمالی اجتماعی و جمعیت شناختی میشخصی، اح
نوان تحقیقی است عاطفی: بررسی مجدد حمایت معاصر دانشگاهیان از هنجارهای علمی مرتون ع

دهد که برای ده است. نتایج این تحقیق نشان مینجام ش( ا2113) 3نگن و چ یفارل که توسط مک

                                                           
1. Kotrlik 

2. Lertputtarak 

3. Macfarlane and Cheng 
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اشتراک گرایی به عنوان یک هنجار دانشگاهی تعریف شده در ارتباط با مشترک بودن نتایج 

تحقیقات و مخالفت با کپی رایت فکری،  بیشترین حمایت وجود دارد. برای جهان گرایی مبتنی بر 
لی، سیاسی و مذهبی باشد حمایت کمتری وجود دارد و این باور که دانش  باید فراتر از مرزهای م

 بی طرفی عاطفی به عنوان سومین هنجار مطرح شده در این مطالعه دارای حداقل محبوبیت است. 

این سئوال انگیزه و موضوع ثیرگذار است؟ وری فردی دانشمندان تأآیا عوامل سازمانی بر بهره

و سازمانی را در شده است. این تحقیق عوامل فردی ( انجام 2111) 1حقیقی است که توسط راگاسات
دهد. از زی در نیجریه مورد بررسی قرار میوری فردی در میان محققان کشاورتبیین تغییرات بهره

دار هستند. در تحقیق وری فردی معنیلحاظ آماری ویژگیهای سازمانی در تبیین واریانس بهره

ثبت، و زمان به م یدهد که محیط تحقیقات به شکلنشان میها ( نیز یافته2112و همکاران ) 2سولو

 وری تحقیقات در ارتباط است.شکلی منفی با بهره
( با 1339عنوان پژوهشی است که توسط اکرم محمدی )« تأثیر ارتباطات علمی بر تولید دانش»

 نیا جینتا ست.تأکید بر اهمیت ارتباطات به عنوان ساز و کار اصلی تکوین و تولید علم انجام شده ا
 داریمعن یرابطه انگریب ،یعلم تیفعال بر یعلم ارتباطات انواع و زانیم ریتأث ی نهیزم در پژوهش

 ارتباطات یگذار اثر نیا رغم یعل اما. است یالمللنیب سطح در یعلم ارتباطات خصوصا  ریمتغ نیا

در تحقیقی  که توسط یوسف حجازی و ژاله  .باشدینم فعال دیبا که چنان آن رانیا در یعلم
و  «انگیزه»، «سیستم مشاوره»های که متغیر ( انجام شده است، نتایج نشان می دهد1333بهروان )

هیأت علمی را  اعضایوری پژوهشی درصد تغییرات بهره 3/92حدود « انشبکه ارتباطی با همکار»
 نماید. تبیین می

 و فنی پایه، علوم تحصیلی حوزه سه ،که داد نشان (1336) نتایج پژوهش نوکاریزی و علیان

 این در و داشتند خود تولیدات در را علمی همکاری از قابل توجهی درصد کشاورزی و مهندسی

 علمی ها، تولیداتهمچنین، بر اساس یافته بود. کرده عمل هاه سایر حوز از بهتر پایه علوم حوزه بین

 این و است داشته صعودی سیر تقریبا  اسکوپوس در پایگاه بیرجند دانشگاه علمی هیأت اعضای

                                                           
1. Ragasa 

2. Sulo 
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 در مقاله نوشتن به بیشتری رغبت و اند شده لتر فعا علمی هیأت اعضای که است آن دهنده نشان

 اند.پیدا کرده المللیبین سطح
 ایجاد در دانشگاه تشویقی هایبرنامه تاثیردهد که ها نشان مییافته (1336در پژوهش اعظمی)

 میانگین طور به ISI پوشش تحت هایمجله در مقاله چاپ برای علمی تهیأ اعضای در انگیزه

 تحقیق روش و انگلیسی زبان با دانشگاه علمی تهیأ اعضای آشنایی میزان همچنین،. است ضعیف

 .دهدرا نشان می معناداری رابطهISI  پوشش تحت هایمجله در آنان شده چاپ هایمقاله تعداد با

 

 تحليلی و فرضيه هاي پژوهش مدل
، متغیر تولید پژوهشا توجه به بررسی پیشینه پس از مطالعه مبانی نظری و بدر این پژوهش      

و متغیرهای  ،علمی به مثابه متغیر وابسته با متغیرهای مستقل جمعیت شناختی و آموزشی از یک سو

. بدین ترتیب گیرنددر ارتباط قرار می، از سوی دیگرپایبندی به هنجارهای علمی و عوامل سازمانی 

 .طراحی گردید نمایش داده شده 1که در شکل تحلیلی  مدل بر اساس متغیرهای پژوهش،

 
 مدل تحليل پژوهش. 4شکل 

توليد علمی

متغیرهای جمعیت 
شناختی

های پایبندی به هنجار
علمی

عوامل سازمانی

متغیرهای آموزشی
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 عبارتند از: فرضیه های پژوهشبر اساس این مدل 

  آنها رابطه معنی دار ت علمی به هنجارهای علمی و میزان تولید علمی هیأ اعضایبین میزان پایبندی

 وجود دارد.

 ت علمی و میزان تولید علمی آنها رابطه معنی دار وجود دارد.هیأ اعضایین میزان ارتباطات علمی ب 

 ت علمی رابطه معنی دار وجود دارد.هیأ اعضایزشی و میزان تولید علمی بین جو گروه آمو 

 وجود دارد.معنی دار  ت علمی رابطه هیأ اعضایگاه و میزان تولید علمی بین منابع و امکانات دانش 

  وجود دارد.معنی دار ت علمی رابطه هیأ اعضایبین نظام پاداش دانشگاه و میزان تولید علمی 

 ت علمی رابطه معنی دار وجود دارد. هیأ اعضایگاه و میزان تولید علمی بین  فرهنگ دانش 

  ت علمی رابطه معنی دار وجود هیأ ضایاعمیزان تولید علمی بین عوامل جمعیت شناختی و آموزشی و

 دارد.
 

 پژوهش شناسیروش 
اندازه گیری و جمع آوری ابزار شوند. سپس در این بخش ابتدا مفاهیم اصلی تحقیق تعریف می     

شود و در پایان روش نمونه گیری این تحقیق به طور مختصر ا، اعتبار و روایی آنها معرفی میهداده

 شود.بیان می
 

 متغيرهامفهومی و عملياتی تعريف 
 متغير پايبندي به هنجارهاي علمی

میزان پایبندی ز جه به نظریه مرتون عبارت است ابه هنجارهای علمی با توپاسخگویان پایبندی      

اشتراک گرایی، جهان گرایی، بی طرفی عاطفی، شک سازمان یافته، اصالت/  به هنجارهایآنان 

 .نوآوری، فروتنی/ تواضع

 استفاده از طیف پنج قسمتی لیکرتگویه استفاده شد. گویه ها با  3سنجش این متغیر از برای 

تنظیم شدند. میزان پایبندی پاسخگویان به هنجارهای علمی عبارت است  خیلی کم تا خیلی زیاد()

 گویه بدست آوردند. 3از مجموعه امتیازاتی که هر یک از آنها از مجموع این 
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 سازمانیمتغيرهاي 
ت هیأت علمی، عوامل سازمانی است که هیأ اعضایامل موثر بر تولید علمی از جمله عو     

باشند. در این تحقیق  بر اساس مقاله بلند و ن عضویت داشته و مشغول به کار میعلمی درآن سازما

ارتباطات علمی، جو گروه آموزشی،  د:نباشموارد میاین سازمانی شامل متغیرهای  (1662) رافین

 33خرده طیف با  2از  های سازمانیمتغیربرای سنجش  .منابع و امکانات، فرهنگ سازمانیپاداشها، 

 گویه در مقیاس لیکرت استفاده شده است.
 

 توليد علمی
در این تحقیق ) اجتماعات علمی یست آوردهای اعضاها و دتولید علمی شامل برون داده     

(. که به 1331 )قاضی پور، های علمی و تحقیقاتی آنهاستالیتت علمی( در نتیجه فعهیأ اعضای

داخلی و خارجی،  هایب، اختراع، ارائه مقاله به همایشلیف و ترجمه کتاأهای گوناگون تصورت
برای  گردد.جری و همکار طرح پژوهشی متجلی میچاپ مقاله در مجالت داخلی و خارجی، م

دانشگاههای وابسته به استادان مندرج از آیین نامه ارتقاء از شیوه امتیازدهی  سنجش این متغیر
 شد.وزارت علوم استفاده 

 

 گيري و اعتبار و روايی ابزارهاي سنجشابزار اندازه
پرسشنامه  ،هاهها، روش پیمایشی و ابزار جمع آوری دادهدر این تحقیق روش جمع آوری داد     

از اعتبار صوری استفاده شد. پرسشنامه پس از آزمون مقدماتی اجرا  1رواییبوده است. برای تعیین 
 1با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید. جدول شماره  پرسشنامه 2پایاییشد. میزان 

 د.دهمینشان ونباخ متغیرهای تحقیق را ضرایب آلفای کر
 

 روش نمونه گيري
 بود دانشگاه شهید چمران شهر اهواز ت علمیهیأ اعضایکلیه جامعه آماری این تحقیق شامل      

                                                           
1 .Validity 

2 . Reliability 
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ت علمی أهی اعضاینفر از  222حجم نمونه معادل  .باشندنفر می 231براساس آمار اخذ شده  که

 شدند. تعیینبندی شده تصادفی طبقهبراساس فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری 
 

پژوهشمختلف : ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای 1شماره  جدول  
آلفاي كرونباخمقدار  متغير  

6/33 پایبندی به هنجارهای علمی  
6/33 آزادی علمی  
2/32 پاداش ها  

2/33 فرهنگ سازمانی  
2/61 جو گروه آموزشی  
3/33 ارتباطات علمی  
3/36 منابع و امکانات  

 

 يافته هاي پژوهش
در پایان نتایج مربوط به  و شودها پرداخته میی آزمون فرضیهبه بررس ابتدا بخشدر این      

 .گیردمتغیره مورد بررسی قرار می رگرسیون چند
 زمون همبستگی پيرسون بين متغير پايبندي به هنجارهاي علمی با متغير وابستهنتايج آ

 آزمون فرضيه اول
ت علمی به هیأ اعضاید که بین متغیر پایبندی دهیج آزمون همبستگی پیرسون نشان مینتا     

قدر پایبندی چدیگر، هر دار وجود دارد. به عبارت می و تولید علمی آنها رابطه معنیهنجارهای عل

 .یابدمیزان تولید علمی آنها افزایش میت علمی به هنجارهای علمی بیشتر باشد، هیأ اعضای

 با متغير وابستههاي سازمانی ريزمون همبستگی پيرسون بين متغنتايج آ
 آزمون فرضيه دوم

ت هیأ اعضاییر میزان ارتباطات علمی دهد که بین متغیج آزمون همبستگی پیرسون نشان مینتا     
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هر چقدر ارتباطات علمی  دار وجود دارد. به عبارتی دیگرمی و تولید علمی آنها رابطه معنیعل

 یابد.، میزان تولید علم نیز افزایش میت علمی بیشتر باشدهیأ اعضای

 آزمون فرضيه سوم
زشی و میزان تولید علمی دهد که بین جو گروه آمویج آزمون همبستگی پیرسون نشان مینتا     

 ترچقدر جو گروه آموزشی مثبت هر ،ت علمی رابطه معنی دار وجود دارد. بنابراینهیأ اعضای

 یابد.ت علمی افزایش میهیأ اعضایباشد، میزان تولید علم 
 

 بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش : نتایج آزمون  همبستگی2جدول شماره

 
 

 آزمون فرضيه چهارم
گاه و میزان دهد که رابطه بین منابع و امکانات دانشج آزمون همبستگی پیرسون  نشان مینتای     

منابع و امکانات اندازه  توان بیان داشت که هرباشد. میدار میت علمی معنیهیأ اعضایتولید علمی 

 یابد.افزایش میت علمی هیأ اعضایباشد، میزان تولید علمی دانشگاه بیشتر 

نتيجه 
 آزمون

سطح 
معنی 
 داري

ميزان 
 همبستگی

 متغير

116/1 تایید  131/1  
ت علمی به هنجارهای علمی و میزان أهی اعضایمیزان پایبندی 

 تولید علمی

111/1 تایید  323/1  ت علمی و میزان تولید علمیأمیزان ارتباطات علمی هی 

111/1 تایید  293/1  ت علمیأگروه آموزشی  تولید علمی هیجو  

123/1 تایید  123/1  
ت أهی اعضایمنابع و امکانات دانشگاه و میزان تولید علمی 

 علمی

963/1 رد  131/1  ت علمیأهی اعضاینظام پاداش و میزان تولید علمی  

113/1 تایید  161/1  
ت أهی اعضایفرهنگ سازمانی دانشگاه و میزان تولید علمی 

 علمی
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 آزمون فرضيه پنجم
 اعضایتولید علمی دهد که رابطه بین نظام پاداش دانشگاه و میزان نتایج آزمون همبستگی نشان می

 .باشددار نمیهیأت علمی معنی

 آزمون فرضيه ششم
 اعضایمیزان تولید علمی  دهد که بین  فرهنگ دانشگاه ونتایج آزمون همبستگی نشان می     

دار وجود دارد. بدین معنی که هر چقدر فرهنگ تحقیق دانشگاه از سطح علمی رابطه معنیت هیأ

 .یابدت علمی افزایش میهیأ اعضایمیزان تولید علمی باالیی برخوردار باشد، 
 

 نتايج آزمون متغيرهاي جمعيت شناختی و آموزشی با متغير وابسته
وضعیت تأهل، سن و  جمعیت شناختی شاملقابل ذکر است که در این پژوهش متغیرهای      

گروه آموزشی، آخرین رتبه علمی، محل اخذ آخرین مدرک، ، و متغیرهای آموزشی شامل جنسیت

 ند.باشمی مدرک تحصیلی، سابقه تدریس و میزان تسلط به زبانهای خارجی

 
 آزمون فرضيه هفتم

دو نمونه مستقل و ضریب همبستگی پیرسون   Tبا توجه به نتایج بدست آمده از آزمون      

تولید  - مشخص گردید که بین متغیرهای جمعیت شناختی وضعیت تأهل و سن با متغیر وابسته

نشان می دهد که بین   tرابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج آزمون  -هیأت علمی اعضایعلمی 

و  (=113/1sig=   332/2t)د دارد هیأت علمی رابطه معنی دار وجو اعضایجنسیت و تولید علمی 

 مردان بیش از زنان تولید علمی دارند.

بین متغیر آموزشی رتبه   LSDو آزمون تعقیبی  Anovaبا توجه به نتایج بدست آمده از آزمون      

 .(=123/1sig=  293/2F)هیأت علمی رابطه معنی دار وجود دارد  اعضایعلمی و تولید علمی 

مربی و استادیار رتبه علمی استاد، بیش از اعضای هیأت علمی با رتبه علمی هیأت علمی با  اعضای

مشخص گردید که بین   LSDو آزمون تعقیبی  Anovaاند. با استفاده از آزمون تولید علم داشته



 4931تابستان ، 0، شماره نهممطالعات كتابداري و علم اطالعات. سال                                     91

دار وجود دارد نیهیات علمی رابطه مع اعضایمتغیر محل اخذ آخرین مدرک و تولید علمی 

(119/1sig=   322/3F=)  مدرک تحصیلی  اقیانوسیه -هیأت علمی که در قاره استرالیا اعضاییعنی

خل کشور هیأت علمی که در قاره آمریکا، اروپا و دا اعضایاند، نسبت به خود را دریافت کرده

 اند، میزان تولید علم بیشتری دارند. مدرک خود را دریافت کرده

گروه  مشخص گردید که  بین متغیر  LSDو آزمون تعقیبی  Anovaبا استفاده از آزمون      

( =131/1sig=   631/2F)هیأت علمی رابطه معنی دار وجود دارد  اعضایآموزشی و تولید علمی 

توان بیان داشت که گروه های آموزشی مهندسی و کشاورزی از گروه آموزشی علوم پایه و می

 اعضایبین دهد که نشان می tاند. نتایج بدست آمده از آزمون ید علم بیشتری داشتهمیانگین تول

وجود داری تفاوت معنیهیأت علمی با مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد در تولید علمی 

ی با مدرک تحصیلی هیأت علم اعضایتوان بیان داشت که می .(=121/1sig=   323/2t)دارد 

-اسی ارشد تولید علم بیشتری داشتههیأت علمی با مدرک تحصیلی کارشن اعضایدکتری نسبت به 

میزان تولید علم با رابطه بین دهد که از آزمون همبستگی پیرسون نشان میاند. نتایج بدست آمده 

با سابقه تدریس در دوره دکتری . بیشترین رابطه بین میزان تولید علم است  سابقه تدریس معنی دار

سابقه تدریس در دوره کارشناسی ارشد شدت رابطه ی کمتری ( =111/1sig=   312/1r) باشدمی

بر اساس نتایج  .(=112/1sig=   296/1r) دهدنشان مینسبت به سابقه تدریس در دوره دکتری را 

های خارجی هیأت علمی به زبان اعضایبین میزان تسلط  ،بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون

توان بیان داشت که می .(=111/1sig=   299/1r)و تولید علمی آنها رابطه معنی داری وجود دارد 

ید علم ایشان های خارجی بیشتر باشد میزان تولهیأت علمی به زبان اعضایان تسلط هر چقدر میز

 کند.افزایش پیدا می

 

 متغیری تولید علمی تحلیل رگرسیون چند
 علمیت هیأ اعضایمیزان تولید علمی برای تعیین سهم تاثیرگذاری نسبی متغیرهای مستقل بر      
وارد که  یمستقل هایاز متغیر این آزمون نشان داد استفاده شد.تحلیل رگرسیونی چندمتغیره از 

 میزان تدریس در دوره دکتریو  جو گروه آموزشیو  ارتباطات علمی های، متغیرمعادله شدند



 92                     هيأت علمی اعضايبررسی عوامل هنجاري و سازمانی مؤثر بر ميزان توليد علمی 

  

ت هیأ اعضای میزان تولید علمیدرصد از تغییرات مربوط به  31در مجموع اند که معنادار بوده
متغیر ارتباطات به یر مربوط أثهمچنین بیشترین ت. کنندمتغیر تبیین میسه را این  علمی

  است.بوده  ( 223/1علمی)

 : تجزيه واريانس رگرسيون چند متغيره فرضيه هاي پژوهش9جدول شماره

 
 
 

: رگرسیون میزان تولید علمی اعضای هیات علمی و متغیرهای مستقل2جدول شماره  
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 گيرينتيجه بحث و
و سازمانی)محیطی( بر میزان  توان گفت که عوامل هنجاریتجربی پژوهش میتوجه به نتایج با 

بین دهد نشان می پژوهشنتایج بدست آمده از  باشند.ثیرگذار میپژوهشی)تولید علمی( تأوری بهره

دار هیأت علمی به هنجارهای علمی و میزان تولید علمی آنها رابطه معنی اعضایمیزان پایبندی 

( و گدازگر وعلیزاده 1331پور)راد و قاضیاین نتیجه همسو با تحقیقات قانعی که وجود دارد،

نطور که در بخش نظریات مربوط به حوزه علم توضیح داده شد اهم( می باشد. 1332اقدم)

ته باشند باید های دانشمندان کارایی الزم را داشمعتقد است که برای اینکه فعالیت (1693)مرتون
طرفی عاطفی و شک سازمان ی) اشتراک گرایی، عام گرایی،  بیهنجارهای علمبوسیله ارزشها و 

ت علمی به هیأ اعضایات علمی در پایبند کردن یافته( هدایت شوند. در این میان اجتماع

نان که این امر خود باعث افزایش تولید علمی در میان آ هنجارهای ذکر شده نقش مؤثری دارند،

  شود.می

، جو گروه آموزشی )ارتباطات علمی،دهد هرچه فضای سازمانی شاملج نشان میهمچنین نتای     
شود. در میان باشد میزان تولید علمی بیشتر می ( مساعدترفرهنگ سازمانی دانشگاه امکانات و

حجازی و  تحقیقاتیافته در بیشترین تأثیر مربوط به ارتباطات علمی است، که این  ،عوامل سازمانی

(و سلیمانی و 2112(، بلند)1339، محمدی)(1333راد و خسروخاور)انعیق (،1333بهروان )
مورد تأیید قرار می در میزان تولید علمی ارتباطات علبا اهمیت در خصوص نقش  (1333شکویی)

 شرایط مناسبی برای تبادل اطالعات، توافق بر سر مسائل اعضایعلمی میان ارتباطات  گرفته است.
 اعضایآورد، در حین اینکه فضای الزم برای هنجارمندی بیشتر مشترک و ترکیب ایده ها فراهم می

های توانند نقش بسزایی در تشکیل تیمهمچنین ارتباطات علمی میرا نیز به دنبال خواهد داشت. 

   ند.شوند، داشته باشمی اعضایهمکاری میان و بزرگ که باعث افزایش انگیزه و  تحقیقاتی کوچک

که  از عوامل سازمانی مؤثر بوده است. یکی دیگر ،بر اساس نتایج پژوهش جو گروه آموزشی     
( 2112بلند) ( و1332( و گدازگر وعلیزاده اقدم)1331پور)راد و قاضیتحقیقات قانعیدر یافته این 

مبتنی بر همکاری و مساعدت باشد نه  اعضایبه بیان دیگر هرچه روابط بین  باشد.میمورد تأیید 

منابع  شود.میسازنده یکدیگر استفاده کنند میزان تولید علمی آنان بیشتر  رقابت، و از نظرات مفید و



 93                     هيأت علمی اعضايبررسی عوامل هنجاري و سازمانی مؤثر بر ميزان توليد علمی 

  

های ی بوده است که همسو با نتایج پژوهشو امکانات از دیگر عوامل سازمانی مؤثر بر تولید علم

برای انجام  که کند( بیان می2112خود)پژوهش بلند در  باشد.( می2112( و سولو)2111راگاسا)
یک وظیفه و رسیدن به هدف در همه فعالیتها، از جمله پژوهش، نیاز به منابع امری اساسی است. 

منابع اساسی برای پژوهش عبارتند از: منابع انسانی )همکاران، دستیاران، مشاوران فنی ، دانشجویان 

 رک پژوهشی(، زمان، اعتبارات، تسهیالت پژوهشی و آزمایشگاهها. تحصیالت تکمیلی ، رهبری با د

س نتایج تحقیق، متغیر جمعیت شناختی جنسیت و متغیرهای آموزشی اسا همچنین بر     
رتبه علمی، محل اخذ آخرین مدرک، گروه آموزشی، آخرین مدرک تحصیلی، سابقه تدریس شامل)

نتایج این پژوهش در زمینه  ولید علمی تأثیر داشته اند.بر میزان ت و میزان تسلط به زبانهای خارجی(

، گروههای مختلف دهد که بین متغیر رتبه علمیمتغیرهای جمعیت شناختی و آموزشی نشان می

دار وجود دارد که این یافته در تحقیقات هیأت علمی رابطه معنی اعضایو تولید علمی  آموزشی
. متغیر تأثیرگذار دیگر در مورد تأیید قرار گرفته است( 1333( و سلیمانی و شکویی)1339محمدی)

های تحصیالت تکمیلی بویژه در مقطع دکتری بقه تدریس و میزان تدریس در دورهاین پژوهش سا
باشد. بر اساس یافته ( می2111( و کاترلیک)1333سلیمانی و شکویی)بوده که همسو با تحقیقات 

رجی خصوصا  زبان انگلیسی از طریق تأثیری که بر روی توان گفت که تسلط بر زبان های خاها می

که این  گذارد بسیار حائز اهمیت می باشد، میزان ارتباطات علمی  استادان در سطح بین المملی می
 ( مشابه است.1336و اعظمی) (1333سلیمانی و شکویی)(، 1339های محمدی)نتیجه با پژوهش

بر  های تحقیقاتی راهیأت علمی وجود تیم اعضایدهد که اکثر همچنین نتایج تحقیق نشان می
ترویج فرهنگ  موجبتوانند تیم های تحقیقاتی می ثر دانستند.میزان فعالیت های علمی خود مؤ

 د.نت علمی گردهیأ اعضایهای علمی میان ارکت و افزایش میزان همکاریمش
 

 هاپيشنهاد

 گردد:زیر ارائه می ه به نتایج تحقیق حاضر، پیشنهادهایبا توج

گذار بر ثیرأمل تیکی از مهمترین عوا در این پژوهش و تحقیقات پیشین متغیر ارتباطات علمی -

 اساس باید در زمینه افزایش ارتباطات علمی این ت علمی بوده است. برهیأ اعضایتولید علمی 
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 تدابیر الزم بعمل آید. از جمله:دانشگاه استادان 

  هیأت علمی از طریق اجتماعات علمی اعضایفعال سازی ارتباطات. 
  های الکترونیکی.( از طریق کتابخانهبه منابع خارجی)کتب و مقاالتاستادان دسترسی 

 .افزایش فرصت های مطالعاتی خارج از کشور 

 .افزایش امکانات سفرهای علمی برای شرکت در همایش های خارج از کشور 

 و خارج از کشور. افزایش تفاهم نامه بین دانشگاههای داخل 

  .آموزش دانشجوی دکتری مشترک در داخل و خارج کشور 

  به اینترنت.استادان دسترسی سریع و آسان 
ت علمی هیأ اعضایی بر میزان فعالیت علمی ثرؤهای تحصیالت تکمیلی نقش موجود دوره -

 استادانکند که کتری شرایطی را فراهم میهایی بخصوص در مقطع ددارد. گسترش چنین دوره
 لین باید به امر توجه بیشتری داشته باشند.وؤبیشتر به مطالعه و تحقیق رو آورند. بنابراین مس

 .تسهیالت پژوهشیافزایش میزان اعتبارات و  -

 هنگ سازی انجام تحقیقات گروهی در دانشگاه.فر -
 ایجاد و تقویت جو گروه آموزشی مبتنی بر همکاری و تشریک مساعی. -

 ت علمی به زبان انگلیسی.أهی اعضایمبنی بر تسلط  ایمصوبه وجود -

تولید علم نه تنها با عوامل هنجاری و سازمانی درون علم در رابطه است، بلکه با توجه به اینکه،  -

 هایشود که پژوهشپیشنهاد می ،با نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز در ارتباط است

     گیرد.صوص انجام بیشتری در این خ

 
 فهرست منابع

بررسی میزان و عوامل مؤثر بر تولید علم در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه  (.1336) اعظمی، محمد
  .222-222 :(3)13 .فصلنامه کتابداری و اطالع رسانی .2111-2113پزشکی کرمان طی سالهای 

وری و سازمانی با بهره ین عوامل فردی(. بررسی رابطه ب1333، ژاله )و بهروان حجازی، یوسف
 :(1) 2 .علوم ترویج و آموزش کشاورزیفصلنامه  .کشاورزی ت علمیپژوهشی اعضای هیأ
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91-29. 
علمی  علمی اعضای هیأت (. عوامل مؤثر بر تولیدات1333سلیمانی، محمدرضا و شکویی، علی)

 .116-129 :(13،13)1. فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربيتی ..3دانشگاه آزاد اسالمی منطقه
ت ثر بر میزان تولید علمی اعضای هیأعوامل هنجاری و سازمانی مؤ(. 1331پور، فریده )قاضی

دانشکده علوم  ،دانشگاه الزهرا. ژوهشگری علوم اجتماعیپ پایان نامه کارشناسی ارشد .علمی
 اجتماعی. 

تهران، موسسه انتشارات  .جامعه شناسی رشد و افول علم در ایران(. 1336راد، محمد امین )قانعی
 فرهنگی. مدینه. مرکز پژوهش و نشر 

تهران: پژوهشکده مطالعات  .تعامالت و روابط در جامعه علمی(. 1332راد، محمد امین )قانعی
 .فرهنگی و اجتماعی

. جامعه شناسی کنشگران علمی در ایران(. 1361راد، محمد امین و خسروخاور، فرهاد )قانعی
 تهران: علم.

-عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان بهره(. 1331پور، فریده )و قاضی راد، محمد امینقانعی

 .219-193 ،2. فصلنامه پژوهش فرهنگی وری علمی اعضای هیأت علمی.
 .3-12، 2 .فصلنامه رهیافت. (. طرح موانع توسعه در ایران1331پور، عبدالمحمد )کاظمی 

دانشگاه  بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیئت علمی .(1336)مریمنوکاریزی، محسن و علیان، 
 .2-23 :3. اطالع شناسی .ی علمی آنهابا تأکید برمیزان همکار اسکوپوس  بیرجند در پایگاه

 (،1) 3 .مجله جامعه شناسی ایران .ثیر ارتباطات علمی بر تولید دانش(. تأ1339محمدی، اکرم ) 
32-22. 
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