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مقدمه و بيان مسئله
تولید علمی ،یکی از شاخصهای توسعه علمی هر کشوری محسوب می شود ،بدیهی است
کشوری که در فرآیند تولیدات علمی و فناوری جهان نقشی بر عهده او نیست و حتی در کسب
دانش و آموزه های علمی کوشش نمیکند و اهداف مشخص و تعریف شده همراه با برنامه ریزی
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
تولید علم باشد(قاضی پور.)1331،
بر اساس گزارش جهانی علم 1نیز انتشارات علمی و اختراعات عمده ترین شاخص های علمی
و تکنولوژیکی نشان دهنده توان علمی هر کشور است که پایگاه علمی آن کشور را نیز تعیین می
کند .لذا ،بررسی وضعیت و میزان پیشرفت این شاخص ،در فرایند توسعه و سیاستگذاری های
علمی هر کشوری ضروری به نظر میرسد(قاضی پور.)1331،
بر اساس داده های موجود ،تولید علمی در کشور ما ،چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی ،با
استانداردهای جهانی ،فاصله زیادی دارد .بررسی پارامترهای علم سنجی ایران و مقایسه آن با
کشورهای پیشرفته نشان میدهد که علوم و فناوری ما به لحاظ کمیت پنج تا ده درصد و به لحاظ
کیفیت نیم تا یک درصد کشورهای پیشرفته است .در راه توسعه ،مرزی بحرانی وجود دارد که با
گذر از آن ،توسعه یافتگی کامال محتمل میشود و از آن پس نیروی داخلی و توان موجود کفاف
توسعه سریع را می دهد .این مرز برای کمیت حدود 22درصد و برای کیفیت حدود 11درصد
است(منصوری.)1332،
تولید علمی استادان و پژوهشگران دانشگاهی تحت تأثیر متغیرهای کالن خارج از نهاد علم و
متغیرهای خرد درون نهاد علم قرار میگیرد .صرف نظر از سیاستگذاری های نهادهای علمی ،که از
سوی محافل تصمیم گیری کالن کشور صورت میگیرد ،در درون خود جامعه علمی نیز عوامل و
سازوکارهایی در جریان است که بر رونق یا رکود فعالیت های علمی تاثیر میگذارند .این عوامل،
از سازوکارهای ارزیابی و شیوه های تشویق و تحریک فعالیت ها در درون جامعه علمی و
1.World Science Report
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چگونگی رقابت گرفته تا نحوه انجام ارتباطات علمی در داخل کشور ،هنجارهای حاکم بر محیط-
های علمی و نهایتا سلسله مراتب علمی را شامل میشود (کاظمی پور.)1331،
بنابر تحقیقات انجام شده ،تولید علمی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که از جمله عوامل
مؤثر بر آن عوامل هنجاری و عوامل سازمانی است .از این رو مسئله این پژوهش ،بررسی نوع و
میزان تأثیر این عوامل بر تولید علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز است.

مبانی نظري تحقيق
در این تحقیق ،جهت تبیین تولید علمی از نظریات مربوط به جامعه شناسی علم استفاده شده
است ،برای دستیابی به چارچوب نظری مناسب ،تئوریهای جامعه شناسی علم به دو دسته تقسیم
شده اند :تئوریهای مربوط به ساختار هنجاری علم و تئوریهای مربوط به ساختار سازمانی علم .در
ادامه ،به طور خالصه مهمترین نظریههای تبیین کننده این ساختارها بیان میشوند.

الف .ساختار هنجاري علم
نظريه رابرت .ک.

مرتون4

به نظر مرتون ( )1693علم شامل مجموعهای از ارزشهای فرهنگی و اخالقیات حاکم بر
فعالیتهای علمی است .او اخالقیات علم را در چهار ارزش مفهوم سازی میکند :عامگرایی،2
اشتراکگرایی ،3بیطرفی عاطفی 2و شک سازمانیافته 2وی این عناصر اساسی "اخالقیات علم" را
به دلیل ضرورت کارکردیشان ،الزامات نهادین مینامد (قانعی راد.)1336 ،
به این ترتیب او معتقد است که وجود این ارزشها در حوزه پژوهشی که هدف آن تولید
حقیقت توسعه دانش است ،ضرورت دارد .از نظر وی فعالیتهای دانشمندان برای اینکه کارایی
1. Merton
2. Communalism
3. Universalism
4. Disinterestedness
5. Organized Skepticism
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الزم خود را داشته باشد ،باید بوسیله این ارزشها و هنجارها هدایت شوند (قانعی راد و قاضی
پور.)1331 ،
اخالقیات علم ،ترکیب هماهنگی از ارزشها و هنجارهایی است که برای افراد علمی ایجاد
تعهد میکند .هنجارها به شکل دستورالعملها ،رهنمودها ،ممنوعیتها ،ترجیحات و مجوزها بروز
مییابند و بر اساس ارزش های نهادی شده مشروعیت پیدا میکنند .به نظر مرتون هنجارهای علمی
درونی شده ،وجدان علمی دانشمندان را به منزله فراخود آنها تشکیل میدهند و نهادینه شدن و
درونی شدن هنجارها و اخالقیات علمی ،موجبات توسعه علمی را فراهم میسازد (مرتون به نقل از
قانعی راد.)132-121 :1336 ،
بلند و

رافين4

بلند و رافین ( )1662نویسندگان مقاله مروری ویژگیهای یک محیط پژوهشی مولد درپی
دستیابی به پاسخ این سوال بودند که چه عوامل محیطی ،بهرهوری پژوهشی را تحریک و حفظ می-
کند؟ آنان به مرور گستردهی مقاالت و کتابهای چاپ شده از اواسط دهه  1691تا  1661در باب
بهرهوری پژوهشی میپردازند .این مرور ،آشکار میکند که مجموعه سازگاری از دوازده ویژگی در
محیطهای پژوهشگرا یافت میشوند .در ادامه ،این عوامل دوازدهگانه به طور خالصه مورد بررسی
قرار میگیرند:
اهداف روشن :گروههای پژوهشی بارور ،اهداف سازمانی روشنی دارند .در این گروههای پژوهشی،
اهداف شخصی با اهداف سازمانی سازگار است.
تاکید پژوهشی :منظور از تاکید پژوهشی وزنی است که در تصمیمگیری برای ترفیع و انتصاب به
معیارهای پژوهشی داده میشود .یک محیط پژوهش مولد 2به بهره وری پژوهشی اولویت میدهد و
یا حداقل به اندازه سایر رسالتهای سازمانی بر آن تاکید میکند.

1. Bland & Ruffin
2. Productive Research Environment
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فرهنگ :فرهنگ سازمانی خصوصیت منحصر به فرد هر سازمان است که آن را از بقیه سازمانها
متمایز میسازد .چون اعضای سازمان مرتبا تغییر میکنند از این رو فرهنگ تنها عامل پایدار
نگهدارنده آن است .فرهنگ موجب یکپارچگی و رشد مداوم سازمان میشود.
جو گروهی :اندروس ( )1636جو گروهی را از طریق رتبه بندی دانشمندان در هفت زمینه اندازه-
گیری میکند :روح نوآوری ،وقف کار بودن ،درجه توجه به اندیشههای جدید ،درجه توجه به
اعضای کهتر ،درجه همکاری ،تکرار همایشهای اعضا .مجموع رتبه بندیهای این اقالم به طور مثبت
و مستقیم با بهره وری گروهی همبستگی دارد.
حکمرانی مشارکتی مثبت :مطالعات متعددی همبستگی بین حکمرانی مشارکتی ،تصمیمگیری
گروهی و بهرهوری را نشان میدهند.
سازمان غیر متمرکز :واحدهای بهرهور ساختارهای سازمانی پهن و غیر متمرکزی دارند ،این
همبستگی با تاثیر مثبت رهبری مشارکتی رابطه دارد.
ارتباطات :ارتباطات انواع مبادله اطالعات ،مناسبات حمایتی و عاطفی ،روابط و تماسهای فیزیکی و
دستیابی به شبکه وسیعتر همکاران را در بر میگیرد .این فرایندهای ارتباطات ،بین رهبر و تیم
کاری ،بین اعضای تیم و شبکه بیرونی همکارانشان رخ میدهد.
منابع :برای انجام یک وظیفه و رسیدن به هدف در همه فعالیتها ،از جمله پژوهش ،داشتن منابع
امری اساسی است .منابع اساسی برای پژوهش عبارتند از :منابع انسانی (همکاران ،دستیاران،
مشاوران فنی  ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،رهبری با درک پژوهشی) ،زمان ،اعتبارات ،تسهیالت
پژوهشی و آزمایشگاهها.
اندازه ،سن و تنوع :به طور کلی با افزایش اندازه سازمان و گروه پژوهشی ،عملکرد افزایش مییابد.
پاداشها :التام و وکسلی )1631( 1در یک مطالعه تجربی تأثیر پاداشهای مختلف را بر عملکرد
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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رفتار ،توسط سرپرستان آموزش یافته ارزیابی گردید .هر سه پاداش در یک افزایش بهرهوری تاثیر
داشتند و از حیث تاثیر گذاری ،جوایز و ستایش ،با کمی اختالف ،در رده اول و دوم بودند.
استخدام و گزینش :واحدهای پژوهشی بارور ،تاکید ویژهای بر استخدام و به کارگیری افراد دارای
استعداد ،مهارت ،و پرورش علمی خاص دارند.
رهبری :رهبری موثرترین متغیر سازمانی است و همهی ویژگیهای دیگر سازمانی مؤثر بر بهرهوری
پژوهشی را تحت نفوذ خود قرار میدهد (قانعی راد.)32-36 :1332 ،

پيشينه پژوهش
با توجه به اهمیت مسئله تولید علم در سالهای اخیر در کشورهای مختلف ،تحقیقات متعددی
در زمینه عوامل مؤثر بر تولید علمی و بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی انجام گرفته است که
از جمله میتوان به پژوهش های زیر اشاره کرد:
عوامل مرتبط با بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی ترویج کشاورزی عنوان پژوهشی
است که توسط کاترلیک 1و همکاران ( )2111انجام شده است .نتایج تحقیق نشان داد که سه متغیر،
شامل تعداد دانشجویان دکترا ،تعداد تحصیلکردههایی که به صورت ساعتی با هیأت علمی کار می
کنند و درک اعضای هیأت علمی از اعتماد به تحقیقاتشان  1/21از واریانس بهرهوری پژوهشی را
تبیین میکنند.
بررسی عوامل مرتبط با بهرهوری پژوهشی در یک دانشگاه دولتی در تایلند عنوان پژوهشی
است که لرتپوتاراک )2113( 2انجام شده است .بر اساس مرور ادبیات مربوطه به نظر میرسد که
پنج عامل مهم بر بهرهوری پژوهشی تأثیر گذارند شامل :عوامل محیطی ،سازمانی ،توسعه حرفه ای
شخصی ،احتمالی اجتماعی و جمعیت شناختی میشوند .اشتراک گرایی ،جهان گرایی و بی طرفی
عاطفی :بررسی مجدد حمایت معاصر دانشگاهیان از هنجارهای علمی مرتون عنوان تحقیقی است
که توسط مکفارلین و چنگ )2113( 3انجام شده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که برای
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
این باور که دانش باید فراتر از مرزهای ملی ،سیاسی و مذهبی باشد حمایت کمتری وجود دارد و
بی طرفی عاطفی به عنوان سومین هنجار مطرح شده در این مطالعه دارای حداقل محبوبیت است.
آیا عوامل سازمانی بر بهرهوری فردی دانشمندان تأثیرگذار است؟ این سئوال انگیزه و موضوع
تحقیقی است که توسط راگاسا )2111( 1انجام شده است .این تحقیق عوامل فردی و سازمانی را در
تبیین تغییرات بهرهوری فردی در میان محققان کشاورزی در نیجریه مورد بررسی قرار میدهد .از
لحاظ آماری ویژگیهای سازمانی در تبیین واریانس بهرهوری فردی معنیدار هستند .در تحقیق
سولو 2و همکاران ( )2112نیز یافتهها نشان میدهد که محیط تحقیقات به شکلی مثبت ،و زمان به
شکلی منفی با بهرهوری تحقیقات در ارتباط است.
«تأثیر ارتباطات علمی بر تولید دانش» عنوان پژوهشی است که توسط اکرم محمدی ( )1339با
تأکید بر اهمیت ارتباطات به عنوان ساز و کار اصلی تکوین و تولید علم انجام شده است .نتایج این
پژوهش در زمینه ی تأثیر میزان و انواع ارتباطات علمی بر فعالیت علمی ،بیانگر رابطهی معنیدار
این متغیر خصوصا ارتباطات علمی در سطح بینالمللی است .اما علی رغم این اثر گذاری ارتباطات
علمی در ایران آن چنان که باید فعال نمیباشد .در تحقیقی که توسط یوسف حجازی و ژاله
بهروان ( )1333انجام شده است ،نتایج نشان می دهد که متغیرهای «سیستم مشاوره»« ،انگیزه» و

«شبکه ارتباطی با همکاران» حدود  92/3درصد تغییرات بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی را
تبیین مینماید.
نتایج پژوهش نوکاریزی و علیان ( )1336نشان داد که ،سه حوزه تحصیلی علوم پایه ،فنی و
مهندسی و کشاورزی درصد قابل توجهی از همکاری علمی را در تولیدات خود داشتند و در این
بین حوزه علوم پایه بهتر از سایر حوز هها عمل کرده بود .همچنین ،بر اساس یافتهها ،تولیدات علمی
اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در پایگاه اسکوپوس تقریبا سیر صعودی داشته است و این

1. Ragasa
2. Sulo

مطالعات كتابداري و علم اطالعات .سال نهم ،شماره  ،0تابستان 4931

92

نشان دهنده آن است که اعضای هیأت علمی فعا لتر شده اند و رغبت بیشتری به نوشتن مقاله در
سطح بینالمللی پیدا کردهاند.
در پژوهش اعظمی( )1336یافتهها نشان میدهد که تاثیر برنامههای تشویقی دانشگاه در ایجاد
انگیزه در اعضای هیأت علمی برای چاپ مقاله در مجلههای تحت پوشش  ISIبه طور میانگین
ضعیف است .همچنین ،میزان آشنایی اعضای هیأت علمی دانشگاه با زبان انگلیسی و روش تحقیق
با تعداد مقالههای چاپ شده آنان در مجلههای تحت پوشش  ISIرابطه معناداری را نشان میدهد.

مدل تحليلی و فرضيه هاي پژوهش
در این پژوهش پس از مطالعه مبانی نظری و با توجه به بررسی پیشینه پژوهش ،متغیر تولید
علمی به مثابه متغیر وابسته با متغیرهای مستقل جمعیت شناختی و آموزشی از یک سو ،و متغیرهای
پایبندی به هنجارهای علمی و عوامل سازمانی از سوی دیگر ،در ارتباط قرار میگیرند .بدین ترتیب
بر اساس متغیرهای پژوهش ،مدل تحلیلی که در شکل  1نمایش داده شده طراحی گردید.
متغیرهای جمعیت
شناختی

پایبندی به هنجارهای
علمی

توليد علمی

عوامل سازمانی
شکل  .4مدل تحليل پژوهش

متغیرهای آموزشی
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بر اساس این مدل فرضیه های پژوهش عبارتند از:
 بین میزان پایبندی اعضای هیأت علمی به هنجارهای علمی و میزان تولید علمی آنها رابطه معنی دار
وجود دارد.
 بین میزان ارتباطات علمی اعضای هیأت علمی و میزان تولید علمی آنها رابطه معنی دار وجود دارد.
 بین جو گروه آموزشی و میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی رابطه معنی دار وجود دارد.

 بین منابع و امکانات دانشگاه و میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی رابطه معنی دار وجود دارد.
 بین نظام پاداش دانشگاه و میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی رابطه معنی دار وجود دارد.
 بین فرهنگ دانشگاه و میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی رابطه معنی دار وجود دارد.

 بین عوامل جمعیت شناختی و آموزشی و میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی رابطه معنی دار وجود
دارد.

روش شناسی پژوهش
در این بخش ابتدا مفاهیم اصلی تحقیق تعریف میشوند .سپس ابزار اندازه گیری و جمع آوری
دادهها ،اعتبار و روایی آنها معرفی میشود و در پایان روش نمونه گیری این تحقیق به طور مختصر
بیان میشود.

تعريف مفهومی و عملياتی متغيرها
متغير پايبندي به هنجارهاي علمی
پایبندی پاسخگویان به هنجارهای علمی با توجه به نظریه مرتون عبارت است از میزان پایبندی
آنان به هنجارهای اشتراک گرایی ،جهان گرایی ،بی طرفی عاطفی ،شک سازمان یافته ،اصالت/
نوآوری ،فروتنی /تواضع.
برای سنجش این متغیر از  3گویه استفاده شد .گویه ها با استفاده از طیف پنج قسمتی لیکرت
(خیلی کم تا خیلی زیاد) تنظیم شدند .میزان پایبندی پاسخگویان به هنجارهای علمی عبارت است
از مجموعه امتیازاتی که هر یک از آنها از مجموع این  3گویه بدست آوردند.
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متغيرهاي سازمانی
از جمله عوامل موثر بر تولید علمی اعضای هیأت علمی ،عوامل سازمانی است که هیأت
علمی درآن سازمان عضویت داشته و مشغول به کار میباشند .در این تحقیق بر اساس مقاله بلند و
رافین ( )1662متغیرهای سازمانی شامل این موارد میباشند :ارتباطات علمی ،جو گروه آموزشی،
پاداشها ،منابع و امکانات ،فرهنگ سازمانی .برای سنجش متغیرهای سازمانی از  2خرده طیف با 33
گویه در مقیاس لیکرت استفاده شده است.

توليد علمی
تولید علمی شامل برون دادهها و دست آوردهای اعضای اجتماعات علمی (در این تحقیق
اعضای هیأت علمی) در نتیجه فعالیتهای علمی و تحقیقاتی آنهاست (قاضی پور .)1331 ،که به
صورتهای گوناگون تألیف و ترجمه کتاب ،اختراع ،ارائه مقاله به همایشهای داخلی و خارجی،
چاپ مقاله در مجالت داخلی و خارجی ،مجری و همکار طرح پژوهشی متجلی میگردد .برای
سنجش این متغیر از شیوه امتیازدهی مندرج از آیین نامه ارتقاء استادان دانشگاههای وابسته به
وزارت علوم استفاده شد.

ابزار اندازهگيري و اعتبار و روايی ابزارهاي سنجش
در این تحقیق روش جمع آوری دادهها ،روش پیمایشی و ابزار جمع آوری دادهها ،پرسشنامه
بوده است .برای تعیین روایی 1از اعتبار صوری استفاده شد .پرسشنامه پس از آزمون مقدماتی اجرا
شد .میزان پایایی 2پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید .جدول شماره 1
ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق را نشان میدهد.

روش نمونه گيري
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران شهر اهواز بود
1 .Validity
2 . Reliability
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که براساس آمار اخذ شده  231نفر میباشند .حجم نمونه معادل  222نفر از اعضای هیأت علمی
براساس فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقهبندی شده تعیین شدند.
جدول شماره  :1ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای مختلف پژوهش
متغير

مقدار آلفاي كرونباخ

پایبندی به هنجارهای علمی

33/6

آزادی علمی

33/6

پاداش ها

32/2

فرهنگ سازمانی

33/2

جو گروه آموزشی

61/2

ارتباطات علمی

33/3

منابع و امکانات

36/3

يافته هاي پژوهش
در این بخش ابتدا به بررسی آزمون فرضیهها پرداخته میشود و در پایان نتایج مربوط به

رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار میگیرد.
نتايج آ زمون همبستگی پيرسون بين متغير پايبندي به هنجارهاي علمی با متغير وابسته
آزمون فرضيه اول
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین متغیر پایبندی اعضای هیأت علمی به
هنجارهای علمی و تولید علمی آنها رابطه معنیدار وجود دارد .به عبارت دیگر ،هر چقدر پایبندی
اعضای هیأت علمی به هنجارهای علمی بیشتر باشد ،میزان تولید علمی آنها افزایش مییابد.

نتايج آزمون همبستگی پيرسون بين متغيرهاي سازمانی با متغير وابسته
آزمون فرضيه دوم
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین متغیر میزان ارتباطات علمی اعضای هیأت
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علمی و تولید علمی آنها رابطه معنیدار وجود دارد .به عبارتی دیگر هر چقدر ارتباطات علمی
اعضای هیأت علمی بیشتر باشد ،میزان تولید علم نیز افزایش مییابد.
آزمون فرضيه سوم
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین جو گروه آموزشی و میزان تولید علمی
اعضای هیأت علمی رابطه معنی دار وجود دارد .بنابراین ،هر چقدر جو گروه آموزشی مثبتتر
باشد ،میزان تولید علم اعضای هیأت علمی افزایش مییابد.
جدول شماره :2نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش
متغير

میزان پایبندی اعضای هیأت علمی به هنجارهای علمی و میزان
تولید علمی
میزان ارتباطات علمی هیأت علمی و میزان تولید علمی
جو گروه آموزشی تولید علمی هیأت علمی
منابع و امکانات دانشگاه و میزان تولید علمی اعضای هیأت
علمی
نظام پاداش و میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی
فرهنگ سازمانی دانشگاه و میزان تولید علمی اعضای هیأت
علمی

ميزان
همبستگی

سطح
معنی
داري

نتيجه
آزمون

1/131

1/116

تایید

1/323
1/293

1/111
1/111

تایید
تایید

1/123

1/123

تایید

1/131

1/963

رد

1/161

1/113

تایید

آزمون فرضيه چهارم
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که رابطه بین منابع و امکانات دانشگاه و میزان
تولید علمی اعضای هیأت علمی معنیدار میباشد .میتوان بیان داشت که هر اندازه منابع و امکانات
دانشگاه بیشتر باشد ،میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی افزایش مییابد.
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آزمون فرضيه پنجم
نتایج آزمون همبستگی نشان میدهد که رابطه بین نظام پاداش دانشگاه و میزان تولید علمی اعضای
هیأت علمی معنیدار نمیباشد.
آزمون فرضيه ششم
نتایج آزمون همبستگی نشان میدهد که بین فرهنگ دانشگاه و میزان تولید علمی اعضای
هیأت علمی رابطه معنیدار وجود دارد .بدین معنی که هر چقدر فرهنگ تحقیق دانشگاه از سطح
باالیی برخوردار باشد ،میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی افزایش مییابد.

نتايج آزمون متغيرهاي جمعيت شناختی و آموزشی با متغير وابسته
قابل ذکر است که در این پژوهش متغیرهای جمعیت شناختی شامل وضعیت تأهل ،سن و
جنسیت ،و متغیرهای آموزشی شامل رتبه علمی ،محل اخذ آخرین مدرک ،گروه آموزشی ،آخرین
مدرک تحصیلی ،سابقه تدریس و میزان تسلط به زبانهای خارجی میباشند.

آزمون فرضيه هفتم
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون  Tدو نمونه مستقل و ضریب همبستگی پیرسون
مشخص گردید که بین متغیرهای جمعیت شناختی وضعیت تأهل و سن با متغیر وابسته  -تولید
علمی اعضای هیأت علمی -رابطه معنی داری وجود ندارد .نتایج آزمون  tنشان می دهد که بین
جنسیت و تولید علمی اعضای هیأت علمی رابطه معنی دار وجود دارد ( )t=2/332 sig=1/113و
مردان بیش از زنان تولید علمی دارند.
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون  Anovaو آزمون تعقیبی  LSDبین متغیر آموزشی رتبه
علمی و تولید علمی اعضای هیأت علمی رابطه معنی دار وجود دارد (.)F=2/293 sig=1/123
اعضای هیأت علمی با رتبه علمی استاد ،بیش از اعضای هیأت علمی با رتبه علمی مربی و استادیار
تولید علم داشتهاند .با استفاده از آزمون  Anovaو آزمون تعقیبی  LSDمشخص گردید که بین
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متغیر محل اخذ آخرین مدرک و تولید علمی اعضای هیات علمی رابطه معنیدار وجود دارد
( )F=3/322 sig=1/119یعنی اعضای هیأت علمی که در قاره استرالیا -اقیانوسیه مدرک تحصیلی
خود را دریافت کردهاند ،نسبت به اعضای هیأت علمی که در قاره آمریکا ،اروپا و داخل کشور
مدرک خود را دریافت کردهاند ،میزان تولید علم بیشتری دارند.
با استفاده از آزمون  Anovaو آزمون تعقیبی  LSDمشخص گردید که بین متغیر گروه
آموزشی و تولید علمی اعضای هیأت علمی رابطه معنی دار وجود دارد ()F=2/631 sig=1/131
و میتوان بیان داشت که گروه های آموزشی مهندسی و کشاورزی از گروه آموزشی علوم پایه
میانگین تولید علم بیشتری داشتهاند .نتایج بدست آمده از آزمون  tنشان میدهد که بین اعضای
هیأت علمی با مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد در تولید علمی تفاوت معنیداری وجود
دارد (sig=1/121

 .)t=2/323میتوان بیان داشت که اعضای هیأت علمی با مدرک تحصیلی

دکتری نسبت به اعضای هیأت علمی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تولید علم بیشتری داشته-
اند .نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که رابطه بین میزان تولید علم با
سابقه تدریس معنی دار است .بیشترین رابطه بین میزان تولید علم با سابقه تدریس در دوره دکتری
میباشد ( )r=1/312 sig=1/111سابقه تدریس در دوره کارشناسی ارشد شدت رابطه ی کمتری
نسبت به سابقه تدریس در دوره دکتری را نشان میدهد ( .)r=1/296 sig=1/112بر اساس نتایج
بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون ،بین میزان تسلط اعضای هیأت علمی به زبانهای خارجی
و تولید علمی آنها رابطه معنی داری وجود دارد ( .)r=1/299 sig=1/111میتوان بیان داشت که
هر چقدر میزان تسلط اعضای هیأت علمی به زبانهای خارجی بیشتر باشد میزان تولید علم ایشان
افزایش پیدا میکند.
تحلیل رگرسیون چند متغیری تولید علمی
برای تعیین سهم تاثیرگذاری نسبی متغیرهای مستقل بر میزان تولید علمی اعضای هیأت علمی
از تحلیل رگرسیونی چندمتغیره استفاده شد .این آزمون نشان داد از متغیرهای مستقلی که وارد

معادله شدند ،متغیرهای ارتباطات علمی و جو گروه آموزشی و میزان تدریس در دوره دکتری
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معنادار بودهاند که در مجموع  31درصد از تغییرات مربوط به میزان تولید علمی اعضای هیأت
علمی را این سه متغیر تبیین میکنند .همچنین بیشترین تأثیر مربوط به متغیر ارتباطات
علمی( )1/223بوده است.
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بحث و نتيجهگيري
با توجه به نتایج تجربی پژوهش میتوان گفت که عوامل هنجاری و سازمانی(محیطی) بر میزان
بهرهوری پژوهشی(تولید علمی) تأثیرگذار میباشند .نتایج بدست آمده از پژوهش نشان میدهد بین
میزان پایبندی اعضای هیأت علمی به هنجارهای علمی و میزان تولید علمی آنها رابطه معنیدار
وجود دارد ،که این نتیجه همسو با تحقیقات قانعیراد و قاضیپور( )1331و گدازگر وعلیزاده
اقدم( )1332می باشد .همانطور که در بخش نظریات مربوط به حوزه علم توضیح داده شد
مرتون( )1693معتقد است که برای اینکه فعالیتهای دانشمندان کارایی الزم را داشته باشند باید
بوسیله ارزشها و هنجارهای علمی( اشتراک گرایی ،عام گرایی ،بیطرفی عاطفی و شک سازمان
یافته) هدایت شوند .در این میان اجتماعات علمی در پایبند کردن اعضای هیأت علمی به
هنجارهای ذکر شده نقش مؤثری دارند ،که این امر خود باعث افزایش تولید علمی در میان آنان
میشود.
همچنین نتایج نشان میدهد هرچه فضای سازمانی شامل(ارتباطات علمی ،جو گروه آموزشی،
امکانات و فرهنگ سازمانی دانشگاه) مساعدتر باشد میزان تولید علمی بیشتر میشود .در میان
عوامل سازمانی ،بیشترین تأثیر مربوط به ارتباطات علمی است ،که این یافته در تحقیقات حجازی و
بهروان ( ،)1333قانعیراد و خسروخاور( ،)1333محمدی( ،)1339بلند()2112و سلیمانی و
شکویی( )1333در خصوص نقش با اهمیت ارتباطات علمی در میزان تولید علمی مورد تأیید قرار
گرفته است .ارتباطات علمی میان اعضای شرایط مناسبی برای تبادل اطالعات ،توافق بر سر مسائل
مشترک و ترکیب ایده ها فراهم میآورد ،در حین اینکه فضای الزم برای هنجارمندی بیشتر اعضای
را نیز به دنبال خواهد داشت .همچنین ارتباطات علمی میتوانند نقش بسزایی در تشکیل تیمهای
تحقیقاتی کوچک و بزرگ که باعث افزایش انگیزه و همکاری میان اعضای میشوند ،داشته باشند.
بر اساس نتایج پژوهش جو گروه آموزشی ،یکی دیگر از عوامل سازمانی مؤثر بوده است .که
این یافته در تحقیقات قانعیراد و قاضیپور( )1331و گدازگر وعلیزاده اقدم( )1332و بلند()2112
مورد تأیید میباشد .به بیان دیگر هرچه روابط بین اعضای مبتنی بر همکاری و مساعدت باشد نه
رقابت ،و از نظرات مفید و سازنده یکدیگر استفاده کنند میزان تولید علمی آنان بیشتر میشود .منابع
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و امکانات از دیگر عوامل سازمانی مؤثر بر تولید علمی بوده است که همسو با نتایج پژوهشهای
راگاسا( )2111و سولو( )2112میباشد .بلند در پژوهش خود( )2112بیان میکند که برای انجام
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
تحصیالت تکمیلی  ،رهبری با درک پژوهشی) ،زمان ،اعتبارات ،تسهیالت پژوهشی و آزمایشگاهها.
همچنین بر اساس نتایج تحقیق ،متغیر جمعیت شناختی جنسیت و متغیرهای آموزشی
شامل( رتبه علمی ،محل اخذ آخرین مدرک ،گروه آموزشی ،آخرین مدرک تحصیلی ،سابقه تدریس
و میزان تسلط به زبانهای خارجی) بر میزان تولید علمی تأثیر داشته اند .نتایج این پژوهش در زمینه
متغیرهای جمعیت شناختی و آموزشی نشان میدهد که بین متغیر رتبه علمی ،گروههای مختلف
آموزشی و تولید علمی اعضای هیأت علمی رابطه معنیدار وجود دارد که این یافته در تحقیقات
محمدی( )1339و سلیمانی و شکویی( )1333مورد تأیید قرار گرفته است .متغیر تأثیرگذار دیگر در
این پژوهش سابقه تدریس و میزان تدریس در دورههای تحصیالت تکمیلی بویژه در مقطع دکتری
بوده که همسو با تحقیقات سلیمانی و شکویی( )1333و کاترلیک( )2111میباشد .بر اساس یافته
ها میتوان گفت که تسلط بر زبان های خارجی خصوصا زبان انگلیسی از طریق تأثیری که بر روی
میزان ارتباطات علمی استادان در سطح بین المملی می گذارد بسیار حائز اهمیت می باشد ،که این
نتیجه با پژوهشهای محمدی( ،)1339سلیمانی و شکویی( )1333و اعظمی( )1336مشابه است.
همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد که اکثر اعضای هیأت علمی وجود تیمهای تحقیقاتی را بر
میزان فعالیت های علمی خود مؤثر دانستند .تیم های تحقیقاتی میتوانند موجب ترویج فرهنگ
مشارکت و افزایش میزان همکاریهای علمی میان اعضای هیأت علمی گردند.

پيشنهادها
با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 در این پژوهش و تحقیقات پیشین متغیر ارتباطات علمی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار برتولید علمی اعضای هیأت علمی بوده است .بر این اساس باید در زمینه افزایش ارتباطات علمی
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استادان دانشگاه تدابیر الزم بعمل آید .از جمله:








فعال سازی ارتباطات اعضای هیأت علمی از طریق اجتماعات علمی.
دسترسی استادان به منابع خارجی(کتب و مقاالت) از طریق کتابخانههای الکترونیکی.
افزایش فرصت های مطالعاتی خارج از کشور.
افزایش امکانات سفرهای علمی برای شرکت در همایش های خارج از کشور.
افزایش تفاهم نامه بین دانشگاههای داخل و خارج از کشور.
آموزش دانشجوی دکتری مشترک در داخل و خارج کشور.
دسترسی سریع و آسان استادان به اینترنت.

 وجود دورههای تحصیالت تکمیلی نقش مؤثری بر میزان فعالیت علمی اعضای هیأت علمیدارد .گسترش چنین دورههایی بخصوص در مقطع دکتری شرایطی را فراهم میکند که استادان
بیشتر به مطالعه و تحقیق رو آورند .بنابراین مسؤولین باید به امر توجه بیشتری داشته باشند.
 افزایش میزان اعتبارات و تسهیالت پژوهشی. فرهنگ سازی انجام تحقیقات گروهی در دانشگاه. ایجاد و تقویت جو گروه آموزشی مبتنی بر همکاری و تشریک مساعی. وجود مصوبهای مبنی بر تسلط اعضای هیأت علمی به زبان انگلیسی. با توجه به اینکه ،تولید علم نه تنها با عوامل هنجاری و سازمانی درون علم در رابطه است ،بلکهبا نهادهای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی نیز در ارتباط است ،پیشنهاد میشود که پژوهشهای
بیشتری در این خصوص انجام گیرد.
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