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  26-1، 1931، نامه مدیریت دانش(ویژه) 11مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه

 نامه مدیریت دانش ویژه ازدهم،یو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی 

 

 یاسالم یدر مراکز پژوهش ینیآفردانش طیمح یابیارز

3، فریده عصاره2پهلو،  فرج1رضا کریمی  
 

 علم اطالعات و دانش شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قماستادیار .1

گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهوازاستاد  .2

استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز  .3
 

 اطالعات مقاله

 90/92/09 تاریخ پذیرش: 90/19/09 تاریخ دریافت:

 چکیده
 از دیدگاه پژوهشگران و اعضاء علمی صورت گرفته است. محیط خلق دانش مراکز پژوهشی اسالمی، ارزیابی پژوهش حاضر با هدف : هدف

 اسالمی علمی مراکز پژوهشیپژوهشگران و اعضاء هیئت پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، شناسی:روش

 .عصاره و کریمی بود توسط فرج پهلو، مدل محیط دانش آفرینای تهیه شده بر اساس پرسشنامه ابزار پژوهش، و 

نشگران ک متغیرهای زیرساخت هوش، علمی مراکز پژوهشی اسالمی،آمده نشان داد که از نظر پژوهشگران و اعضاء هیئتدستنتایج به ها:یافته

علمی و های پژوهشگران و اعضاء هیئتتوانمندی اطالعات خالقیت، خالقیت،کنشگران  زیرساخت خالقیت، اطالعات هوش، هوش،

کنشگران مشارکت و اطالعات مشارکت دچار ضعف هستند  اما زیرساخت مشارکت، های شخصیتی در وضعیت مناسبی قرار دارند؛ویژگی

تغیر مبه غیر از  اطالعات در هوش، گر وکنش زیرساخت، و نیاز به تقویت دارند. میانگین شاخص سطح ارزیابی محیط پژوهش ازنظر

عدد سه کمتر است. میانگین شاخص سطح ارزیابی محیط  از« هاامکان تعامل علمی با دیگر همکاران گروه و مدیران گروه» شدهمشاهده

 هایسرمایه و تجهیزات از بودن بخشرضایت» شدهمشاهده متغیرهایبه غیر از  اطالعات در هوش، کنشگر و زیرساخت، نظر پژوهش از

 مهیا ،پژوهشی منابع از جدید هایایده تولید برای هاایده مدیریت هایسامانه از بودن بخشرضایت ،«میدانی هایپژوهش انجام برای الزم

 22 پژوهشگران معادل دکتری و پژوهشگران با بیش از از عدد سه بیشتر است.. هاگروه و افراد بین دانش و هاایده مبادله برای  شرایط بودن

 سال سابقه کار دارای فعالیت پژوهشی بیشتر هستند.

مسئوالن ما ا طور نسبی اقدامات مناسبی صورت گرفته است؛های مراکز پژوهشی اسالمی برای تسهیل در خلق دانش بهدر محیط گیری:نتیجه 

از نتایج ارزیابی خلق دانش در محیط مراکز پژوهشی اسالمی در برطرف کردن نقاط ضعف و بهبود با استفاده  توانندمی اندرکارانو دست

 نقاط قوت بکوشند.

 ،پژوهشگران هایتوانمندی مراکز پژوهشی اسالمی، محیط بای خلق دانش، ارزیابی محیط دانش آفرین، مدیریت دانش، ها:کلیدواژه

 آی سیستم، نظریه خلق دانش تریپل هلیکس ، نظریهعملکرد پژوهشی های شخصیتی،ویژگی

 نویسنده مسئول: *

 استناد به این مقاله: 

کتابداری و مطالعات .یاسالم یدر مراکز پژوهش ینیآفردانش طیمح یابیارز .(8931) پهلو، عبدالحسین، عصاره، فریدهکریمی، رضا، فرج

 62-8نامه مدیریت دانش، ، ویژهعلم اطالعات
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 مقدمه و بیان مسئله

 هایرود طیف وسیعی از فعالیتها انتظار میمراکز پژوهشی ازجمله منابع اطالعاتی جامعه محسوب شده که از آن

ند. بخش به انجام رسان منابع اطالعاتیای و کاربردی در قالب انواع توسعه پژوهشی را در قالب تولید دانش در سطوح بنیادی،

 شده از سوی آنان،نیاز جامعه علمی و اجرایی توسط این مراکز به اجرا درآمده و نتایج ارائه های علمی مورداعظم پژوهش

شود. به نقل از  ها و مراکز علمی و اجرایی جامعه محسوب میریزی سازمانگذاری و برنامهسیاست گیری،مبنای تصمیم

سازمانی که بتواند  محور است،های دانشمنبع مهم در سازمان دانش 

ر دانش د ریزی راهبردی خود لحاظ کند،های محوری نموده و در برنامهآن را تبدیل به شایستگی با استفاده از مدیریت دانش،

پیشرو خواهد بود. 

نوان عبه های اسالمی دارند،های نظری و عملی نظریهای در رشد جنبهه اکنون نقش عمدهمراکز پژوهشی اسالمی نیز ک

ویژه در مسیر رشد و تداوم حیات خود الزم است در ابعاد مختلف ازجمله هایی پویا و فعال از این امر مستثنا نیستند و بهسازمان

 خلق دانش فعالیتی استوار داشته باشند.

رد تا بتوان بندی ککنشگران و منابع اطالعاتی طبقه توان در سه دسته عوامل زیرساختی،را می موفقیت مراکز پژوهشی

ترین عوامل اثرگذار بر توسعه پژوهش های پژوهش مراکز پژوهشی از مهمخلق دانش را در محیط پژوهش تسهیل کرد. محیط

فضای مجازی )خدمات  شامل فضای فیزیکی، ، "یا"یا فضای مشترک برای تبدیل دانش  آفرینیمحیط دانش هستند.

. عالوه بر این ()ها و هیجانات( است. ایده های کامپیوتری( و فضای ذهنی )تجربیات،شبکه

های غیررسمی و موقت نشست ای،های پروژهگروه های کاری،افراد و گروه مکانی است که در آن، محیط دانش آفرین،

ن فضای دیگر اگر دانش از ایعبارتیبهنقش حیاتی در تولید دانش دارند.  ها در ساختار سازمانی،و این مکانکنند برگزار می

)صورت مستقل از آن مکان انتقال یابد تواند بهآید که میصورت اطالعات درمیمشترک جدا شود به

). 

علمی های شخصیتی پژوهشگران و اعضاء هیئتها و ویژگیتوانمندیگیری از سوی دیگر شناخت زمینه های شکل

اند باعث توبخش میهای رضایتزیرا توانمندی تواند زمینه موفقیت پژوهشگران مراکز پژوهشی اسالمی را فراهم کند،می

بهبود عملکرد پژوهشی پژوهشگران شود 

محیط خلق دانش مراکز پژوهشی اسالمی  رین یا ارزیابی محیط بای خلق دانش که در جهت ارزیابیمدل محیط دانش آف

طراحی و آزمون شده است، بر اساس نظریه خلق دانش تریپل هلیکس و آی سیستم است که پژوهشگران برای مراکز تحقیقاتی 

 رد؛مشارکت و خالقیت اشاره ک توان به هوش،پژوهش میمحیط  برند. ازجمله متغیرهای آن برای ارزیابیو دانشگاهی بکار می

 شده است. به نقل ازسازی برای ارزیابی استفادههای پژوهشگران، از متغیرهای مشارکت و یکپارچهو برای توانمندی

 و توصیف برای لیدوسدوروف و کویتز را  1009 سال در هلیکس تریپل مدل از نوعی 

 مراکز رایب مدل این در .اندایجاد کرده توسعه و نوآوری فرایند در( دانشگاه و صنعت دولت،) گانهسه ارکان تعامالت بیینت

 برای و شودمی خلق که است دانشی همان دانشی، منظور از سرمایه. انددر نظر گرفته مهم نقش دو دانشگاهی و تحقیقاتی

 نزدیکی ارتباط است، یکارآفرین تحقیقاتی مرکز منظورش که متقابل وابستگی دوم شود.می گذاشته اشتراک به علمی پیشرفت

 در است، سازمانی که عموماً مدل این () نیست جامعه از جدای و دارد دولت و صنعت با

 ایجاد دانش انفرادی خلق برای 2999 سال در  توسط هلیکس تریپل مدل از دیگر نوعی مقابل طرف
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 به هرمنوتیک چرخه. است شده تشکیل آزمایش چرخه و علمی مذاکرات هرمنوتیک، چرخهسه از مدل این. است شده

 توانمی هک پردازدمی هاآن تفسیر و علمی منابع در انعکاس و منابع دیگر و اینترنت علمی، متون از علمی اطالعات آوریجمع

 ایده تنداش) روشنگری مؤلفه با هرمنوتیک چرخه. کرد مشخص انعکاس و وریغوطه تحلیل، روشنگری، عناوین با را هاآن

 منابع روی بر نطقیم تحلیل با سپس. شودمی آغاز( کرد پیدا را مرتبط تحقیقاتی منابع توانمی چگونه و کجا از که تحقیقاتی

 تادراکا بر تحلیل نتایج جذب برای الزم زمان که است وریغوطه هرمنوتیک چرخه در بعدی مرحله یابد.می ادامه علمی

 ادراکات سازیآماده دهندهنشان که است؛ انعکاس چرخه این حلقه آخرین و است؛ موردمطالعه موضوع در فردی عقالنی

 که دکنمی خلق را جدیدی هایایده پژوهشگر مرحله، این از آمدهدستبه دانش اساس بر. است جدید ایده خلق برای مستدل

 در یکهرمنوت چرخه. دارد پژوهشگر خالقیت و دانش میزان به بستگی هاآن تعداد و هستند ذهنی ابتدا در اولیه هایایده این

 تاس علمی مذاکرات دوم، چرخه. است برخوردار اهمیت ترینبیش از تحقیقاتی مراکز ویژهبه دانش خلق هایچرخه میان

 شناخته انتخاب و وریغوطه مذاکره، روشنگری، عناوین تحت که( دهدمی رخ شکلی هر به علمی هایگروه در آنچه)

 و ذارد؛بگ میان در دیگر هایگروه یا افراد با را آن بخواهد است ممکن محقق قبل، مراحل از ایده شدن منتج از بعد. شوندمی

 ابراز و انهمکار با هاایده این اشتراک که برسد؛ فردی خرد به گروهی خرد از و بزند انتخاب به دست مختلف نظرهای میان از

 رخ انشد اشتراک مرحله در موارد این همه که دیگران نظرات نقطه به توجه نیز و هاآن تحلیل و نقد از گیریبهره برای هاآن

 بهبود یا حاصال به تواندمی همکاران با ارتباط طریق از آمدهدستبه عقاید دادن قرار مدنظر با انتقادها به آگاهانه پاسخ. دهدمی

 کاملی نشبی تکرار بار چند از پس که شوند محسوب تکرارشونده چرخه یک عنوانبه باید مراحل این شود. منجر اولیه ایده

. گیردمی شکل مرحله این در هاایده اعتبارسنجی از اساسی بخشی نرم، علوم و اجتماعی علوم هایرشته در. گیردمی شکل

 انتخاب و رتفسی تجربه، روشنگری، هاینام با که( تحقیقات در پژوهش فرضیات و هاایده آزمایش) است تجربه سوم، چرخه

 تواندمی پرسشنامه مانند ابزارهایی از استفاده با اجتماعی علوم و انسانی علوم هایپژوهش هایمحیط در. اندشده گذارینام

 . کرد آزمایش را نظری مبانی

دهد توجه پژوهشگران به این حوزه نشان می های خلق دانش در محیط پژوهش،های مربوط به نظریهمالحظه پژوهش

ی توان به مواردها میاوچی است. از جمله این پژوهشاساس نظریه خلق دانش سازمانی نوناکا و تاکه بر مطالعاتی در ایران،

، ،  همچون 

هایی در خارج اشاره کرد. البته چنین پژوهش ،  ،  

وب آو ساینس بیش ایگاه که فقط در پطوریبه تر و بیشتر بوده است،از کشور پیشینه بیشتری داشته و از نظر کمیت نیز گسترده

در  اما بر اساس این استراتژی خلق دانش اند؛استفاده کردهاوچی نوناکا و تاکهپژوهش از استراتژی خلق دانش سازمانی  129از 

که الیرحد نشده است؛در داخل کشور پژوهشی انجام و آی سیستم، مراکز پژوهشی و دانشگاهی بر اساس مدل تریپل هلیکس

 های متعددی صورت گرفته است.به بعد توسط ناکاموری ویرزبیکی و همکارانشان پژوهش 2992در خارج از کشور از سال 

ای های پرسشنامههای خلق دانش را بر اساس دادهنظریه هایی که در مراکز تحقیقاتی ژاپن صورت گرفته،پژوهش

هی را مراکز پژوهشی و دانشگا های پژوهش،تم و تریپل هلیکس محیطهای آی سیسگردآوری کرده بودند و بر اساس نظریه

ماعی و عوامل اجت نیروی انسانی، متغیرهای فناوری، آید،ها برمیهای این پژوهشعناوین و یافتهارزیابی کردند. چنانکه از 

 در مراکز پژوهشی های شخصیتی عوامل اثرگذار برای حمایت خلق دانشویژگی های پژوهشگران،توانمندی فرهنگی،

 ؛  ()توان به افرادی همچون ازجمله این پژوهشگران می اند.بوده

، ()؛  () ؛()
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اشاره  ()و ()، ؛ 

 کرد.

به سؤاالتی  پاسخ دادن با توجه به پیشینه و مبانی نظری تحقیق مشخص شد که حیطه ارزیابی محیط پژوهش به منظور

علمی مراکز دگاه پژوهشگران و اعضاء هیئتعوامل اثرگذار در تسهیل فرایندهای خلق دانش در محیط دانش آفرین از دی نظیر:

علمی هایی از فرایندهای خلق دانش از دیدگاه پژوهشگران و اعضاء هیئتپژوهشی اسالمی چه مواردی هستند؟ اینکه چه جنبه

ه شدهاست که در ایران به آن کمتر پرداختهترین حیطهاز جذاب مراکز پژوهشی اسالمی باید موردحمایت ویژه قرار گیرد،

ت رو هدف پژوهش حاضر آن استواند کلیدی و راه گشا باشد. ازاینهای بیشتر در این زمینه میبنابراین انجام پژوهش است؛

های به بررسی رابطه ویژگی که ضمن ارزیابی محیط خلق دانش مراکز پژوهشی اسالمی بر اساس مدل محیط دانش آفرین،

 پردازد.جمعیت شناختی با عملکرد پژوهشی 

 ؤاالت پژوهشس

 شده است.های زیر تدوینپرسش در راستای رسیدن به اهداف پژوهش،

مداخله و هوش بر اساس دیدگاه  اطالعات در خالقیت، کنشگر، . وضعیت محیط پژوهش مراکز اسالمی از نظر زیرساخت،1

 پژوهشگران چگونه است؟

 اسالمی بر اساس ارزیابی پژوهشگران چگونه است؟مراکز پژوهشی  علمی و پژوهشگرانهای اعضای هیئت. توانمندی2

های شخصیتی پژوهشگران مراکز اسالمی در تعامل با محیط پژوهش بر اساس ارزیابی پژوهشگران چگونه . وضعیت ویژگی3

 است؟

 های جمعیت شناختی با عملکرد پژوهشی در میان پژوهشگران مراکز پژوهشی اسالمی رابطه داشتهیک از ویژگی. کدام0

 است؟

 تعاریف عملیاتی

 روهحداقل دو گ دارای شورای پژوهشی،منظور از مرکز پژوهشی در این تحقیق مرکزی است که  مرکز پژوهشی اسالمی:

این مراکز در سطح کشور پراکنده هستند و توسط معاونت پژوهشی حوزه در کتابی با  باشد.پژوهشگر  29و حداقل دارای 

عنوان مراکز اسالمی به های علمیهتألیف معاونت پژوهش حوزه «پژوهشی حوزه علمیه قمشناسه: معرفی مراکز »عنوان 

.اندشدهشناسایی

علمی مراکز اسالمی بر اساس سه عامل منظور ارزیابی پژوهشگران و اعضای هیئت محیط پژوهشی مراکز اسالمی:

نامه مشارکت و هوش( بر اساس پرسش فه آی سیستم )خالقیت،اطالعات در سه مؤل کنشگر، زیرساخت،

 خواهد بود. 

منظور ارزیابی پژوهشگران و اعضای هیات علمی مراکز اسالمی بر  علمی و پژوهشگران:های اعضای هیئتتوانمندی 

نامه سازی و مشارکت در دو نظریه خلق دانش دانشگاهی و آی سیستم بر اساس پرسشاساس یکپارچه

 خواهد بود. 

اعضای هیات علمی مراکز اسالمی بر منظور ارزیابی پژوهشگران و  های شخصیتی در تعامل با محیط پژوهش:ویژگی

وانایی تحلیلی ت استقالل، ایستادگی، همدلی، فعالیت،مدلی که ناکاموری بر اساس پنج عامل شخصیت گلد برگ یعنی اساس 

 خواهد بود.   نامهبر اساس پرسش ساخته،
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های پژوهشی پژوهشگران سطح چهار فعالیتارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی اسالمی، بر اساس  عملکرد پژوهشی:

ت های اعتباربخشی معاونکه یکی از شاخص -های علمیه مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزهشورای دستورالعمل 

وهشگران را در قسمت تولیدات علمی های پژوهشی پژاین دستورالعمل فعالیتصورت خواهد گرفت.  -پژوهش حوزه است 

طرح پژوهشی و کسب جوایز در جشنواره حلی و دبیرخانه کتاب سال حوزه  ارائه کرسی، مقاله، به پنج شاخص کتاب،

ده است شوچهار عنوان فعالیت علمی در نظر گرفتهرفته بیستهمبرای این پنج شاخص روی بندی کرده است.تقسیم

.میزان عملکرد پژوهشی هر یک از پژوهشگران، از طریق محاسبه مجموع امتیازاتی 

 شود.آید محاسبه میها به دست میکه از هر یک از شاخص

 ی پژوهششناسی و جامعهروش

این از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری  روش،از نظرواستکاربردیهدفپژوهش حاضر از بُعد

شناسه: »پژوهشی که در کتاب  مرکز 129میان  علمی مراکز پژوهشی اسالمی است. ازپژوهشگران و اعضاء هیئت پژوهش،

رای که دارای شو هاییسازمان اند،شدهمعرفی« های علمیهمعرفی مراکز پژوهشی حوزه علمیه قم تألیف معاونت پژوهش حوزه

بر . مرکز پژوهشی بود 10در کل  که ؛نمونه آماری انتخاب شدند عنوانبهند پژوهشگر بود 29پژوهشی و حداقل دو گروه و 

بر اساس نمونه آماری انتخاب شدند.  عنوانبهنفر  339مرکز  10پژوهشگر موجود در این  232۲بین  از ،اساس فرمول کوکران

اسخگویان ت تنظیم شدند که طی آن از پها بر اساس مقیاس لیکرپرسش شد. توزیع هاآن بین پرسشنامه شده،حجم نمونه انتخاب

م ک تا حدودی، زیاد زیاد،های خیلینامه را در چارچوب گزینههای مذکور در پرسشخواسته شد که میزان هر یک از پرسش

های تا حدودی گزینه ،2های کم رتبه گزینه ،1کم رتبه های خیلیدر مقیاس به کار گرفته شده به گزینه و خیلی کم اعالم دارند.

اختصاص یافت. 2زیاد رتبه های خیلیو گزینه 0های زیاد رتبه گزینه ،3رتبه 

 %2/09 (،%0/۲9)نرخ پاسخگویی  پاسخگو، 2۲2نتایج بررسی وضعیت جمعیت شناختی اعضای نمونه نشان داد که از بین  

پاسخگویان دارای سطح سه و  %2/۲0تعلق دارند. سال  29تا  39به گروه سنی  %0/91زن هستند. بیشتر پاسخگویان  %2/3مرد و 

پژوهشگر  %3/99علمی آموزشی و پژوهشی و پاسخگویان هیئت %9/33معادل کارشناسی ارشد و دکتری( هستند. شغل ) چهار

 %0/91 پردازی،پاسخگویان دارای کرسی نظریه %0/29 پاسخگویان دارای مقاله، %1/۲0 پاسخگویان دارای کتاب، %99است. 

آثار پاسخگویان  %2/11از آثار پاسخگویان برگزیده در جشنواره عالمه حلی و  %9/9 پاسخگویان دارای طرح پژوهشی،

 برگزیده دبیرخانه کتاب سال حوزه هستند.

 های آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی،از فن افزار ها به کمک نرموتحلیل دادهبرای تجزیه در این پژوهش،

 شده پرسشنامه استفاده شد. همچنین برای تعیین ارزیابیمیانگین برای اطالعات جمعیت شناختی و متغیرهای مشاهده ،درصد

ی استفاده های ال اس دمتغیرهای پژوهش و برای تحلیل و مقایسه، از تکنیک های آمار استنباطی مانند تحلیل واریانس و آزمون

 برای سؤاالت پژوهش بکار گرفته شد. شد. عالوه بر این آزمون تی تک نمونه ای

های پژوهش ای بوده است که بر اساس یافتهپرسشنامه ها،ابزار اصلی گردآوری داده

 برای شدهمشاهده هفت متغیر برای محیط پژوهش، شدهمشاهده متغیر 39ترتیب  پرسشنامه به شده بود. اینتدوین 

تایج تحلیل ن باشد.های شخصیتی دارا میبرای ویژگی شدهمشاهده و پنج متغیر علمیپژوهشگران و اعضاء هیئتهای توانمندی

 ؛09/9 شاخص برازش تطبیقی  ؛IFI 09/9شاخص برازندگی افزایشی های محیط پژوهش عاملی تأییدی برای شاخص

𝑥2و نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی 9۲0/9 برآورد ریشه میانگین مربعات خطای 

𝑑𝑓
آمده است. همچنین دستبه 0/2  
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؛ IFI 00/9شاخص برازندگی افزایشی  علمیهای پژوهشگران و اعضاء هیئتهای توانمندیتحلیل عاملی تأییدی برای شاخص

ی اسکوئر به درجه و نسبت کا 990/9 برآورد ؛ ریشه میانگین مربعات خطای 00/9 شاخص برازش تطبیقی 

𝑥2آزادی

𝑑𝑓
اخص شهای شخصیتی های ویژگییافته است. از سوی دیگر تحلیل عاملی تأییدی برای شاخصاختصاص 39/2  

و  999/9 برآورد ؛ ریشه میانگین مربعات خطای 00/9 ؛ شاخص برازش تطبیقی IFI 00/9برازندگی افزایشی 

𝑥2نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

𝑑𝑓
/ بدست آمده است. همچنین با توجه به اینکه ضریب عاملی تمامی گویه ها معنادار 90  

در تحقیق حاضر قابلیت اعتماد )پایایی( سؤاالت محیط ها حاکی از مناسب بودن سؤاالت پرسشنامه است. است، لذا شاخص

صدم و قابلیت اعتماد )پایایی(  ۲9 علمیهای پژوهشگران و اعضاء هیئتصدم و قابلیت اعتماد )پایایی( توانمندی 09پژوهشی 

 پژوهشی واحدهای عملکرد ارزیابیصدم به دست آمد که ضرایب مناسب و قابل قبولی هستند.  ۲9های شخصیتی ویژگی

ر امور نخبگان و استعدادهای برت مرکزشورای ستورالعمل های پژوهشی پژوهشگران سطح چهار دفعالیتبر اساس  اسالمی

 دهی شد. نمره  های علمیهحوزه

 

 های پژوهش یافته

 اساس بر هوش و مشارکت خالقیت، در اطالعات کنشگر، زیرساخت، ازنظر اسالمی مراکز پژوهش محیط وضعیت. 1

 پژوهشگران چگونه است؟ دیدگاه

 اطالعات در هوش کنشگر، زیرساخت، الف: وضعیت محیط پژوهشی ازنظر

نتایج حاصل از آزمون در ارتباط با  ها،و آزمون صورت گرفته در خصوص آن با توجه به بخش اول سؤال اول پژوهش

( به تصویر کشیده شده است.1شده در قالب جدول )متغیرهای مشاهده

 متر ازشده کشده برای کلیه متغیرهای مشاهدهدارِی محاسبهاینکه سطح معنی ، با توجه به مقدار تی و1طبق جدول 

توان چنین برداشت کرد که میانگین شاخص سطح رضایت از مراکز پژوهشی اسالمی در ارتباط با متغیرهای می است، 91/9

دارند. در ادامه با  3عدد داری با اختالف معنی اطالعات در هوش، کنشگر و زیرساخت، محیط پژوهش ازنظرشده مشاهده

 یابیم که میانگین شاخص سطح ارزیابی محیط پژوهش ازنظرها درمیمیانگین و در نظر گرفتن عالمت آن مراجعه به ستون

بیشتر است.  3عدد  از« ی خارجیکیالکترون منابع دانشی:» شدهمتغیر مشاهدهغیراز به اطالعات در هوش، کنشگر و زیرساخت،

های زیاد و خیلی زیاد عنوان جمع گزینهبه %0/09 اطالعات و کنشگران(، برای سه زیر عامل هوش )زیرساخت، از سوی دیگر،

عامل  عنوان میانگین برای این سه زیربه 0/3 همچنین به عدد دست آمد؛ علمی بهپژوهشگران و اعضاء هیئت از دیدگاه

 توان گفت نسبت سطح رضایتبنابراین می اختصاص هست؛ مهای کم و خیلی کجمع گزینه %29یافتیم. از سوی دیگر دست

 علمی در مراکز پژوهشی اسالمیپژوهشگران و اعضاء هیئت دیدگاه از 39/2از عامل هوش در محیط پژوهش به عدم رضایت 

 است.



 (9318نامه مدیریت دانش )ویژه، یازدهمطالعات کتابداری و علم اطالعات. سال م

 

0 

 

 علمی: ارزیابی محیط پژوهشی ازنظر زیرساخت، کنشگر، اطالعات در هوش بر اساس دیدگاه پژوهشگران و اعضاء هیئت1جدول 

گویه متغیر
 1درصد فراوانی تجمعی

میان نسبت موافقان به مخالفان
 گین

 مخالفان موافقان

ش
هو

ت 
اخ

رس
زی

  
 

یچاپ منابع دانشی:
  

 
+

   ی داخلیکیالکترون منابع دانشی:
 

 +

   ی خارجیکیالکترون منابع دانشی:
 

-

 تجهیزات اینترنتی
  

 
+

جمع نهایی زیرساخت هوش
  

 
+ 

ن 
گرا

نش
ک

 
ش

هو
 

   جو و فضای حاکم مناسب برای پژوهش
 

  انداز و راهبرد مشخص برای آینده پژوهشداشتن چشم
 

-

  های علمیپذیری نسبت حفظ اصول و مالکبرانگیختن عالقه و مسئولیت
 

 

 هوش جمع نهایی کنشگران
  

 
+

ش
ت در هو

اطالعا
 

 ی پژوهشیهاییراهنمارضایت داشتن از فضای همکاری و  
 

  
 

+ 

 مسئوالن جانب از موردنیاز خدمات ارائه در موجود مشکالت رفع
 

  
 

+ 
 پژوهشی ذخایر مستندسازی و اصالح،  ارزیابی برای مختلف هایبرنامه

 

  
  

+ 

 انتظار مورد کار میزان خصوص در الزم مقررات و معیارها
 

  
  

+ 

 پژوهش انجام چگونگی خصوص در الزم مقررات و معیارها
 

  
  

 

 هوش جمع نهایی اطالعات
   

 

 اطالعات کنشگران و جمع نهایی هوش بر اساس زیرساخت،
  

 

 

                                                           
 منظور از موافقان درصد فراوانی جمعی بین خیلی زیاد و زیاد و مخالفان درصد فراوانی جمعی خیلی و کم است.. 1
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 اطالعات در مشارکت کنشگر، زیرساخت، وضعیت محیط پژوهشی ازنظر

نتایج حاصل از آزمون در ارتباط با  ها،و آزمون صورت گرفته در خصوص آن با توجه به بخش دوم سؤال اول پژوهش

( به تصویر کشیده شده است.2شده در قالب جدول )متغیرهای مشاهده

علمیپژوهشگران و اعضاء هیئت دیدگاه اساس اطالعات در مشارکت بر کنشگر، زیرساخت، نظر : ارزیابی محیط پژوهشی از2جدول 

گویه متغیر
 1درصد فراوانی تجمعی

  میانگین
 مخالفان موافقان

ت
رک

شا
ت م

اخ
رس

زی
 

   وهشیتر پژتر و گستردهوسیع مهیاکردن امکانات برای شرکت در جوامع
 

برابر باًیتقر

 هاامکان تعامل علمی با دیگر همکاران گروه و مدیران گروه
 

  
 

با پژوهشگران دیگر به  مؤثرتری آموزشی برای ارتباط هابرنامهاجرای 
 منظور تسهیم دانش و مبادله داده

  

 

  جمع نهایی زیرساخت مشارکت

 

ت 
رک

شا
ن م

گرا
نش

ک
 

 مسائل با رابطه در گفتگو و بحث برای منظم هاینشست و جلسات
 درست گیریتصمیم و جمعی خرد به رسیدن منظوربه پژوهشی

  

 

   هاکنفرانس و هاشیهما در مقاله ارائه برای سازوکارهایی
 

... و سخنرانی برگزاری آموزشی، هایدوره مانند مختلفی هایاجرای برنامه
 ارتباطی هایمهارت برای

  

 

کنشگران نهایی جمع
  

 
 

ت
رک

شا
ر م

ت د
العا

اط
 

 

   تحقیقات اجتماعی بااهمیت مرتبط اطالعات بودن بخشرضایت
 

برابر
   تحقیقات اجتماعی بااهمیت مرتبط مباحث بودن بخشرضایت

 

 هایپژوهش با مرتبط الزم راهنمایی و مباحثات بودن بخشرضایت
 داده تحلیل و آماری محاسبات قبیل از پیمایشی

  
 

ی بندی دانش و تجربیات پژوهشها و منابع متنوع طبقهتهیه کردن فهرست
 پژوهشگران

  

 
 

 لیکرت رتبه برحسب در مشارکت اطالعات نهایی جمع

 و اطالعات در مشارکت کنشگران جمع نهایی زیرساخت،

                                                           
 درصد فراوانی جمعی بین خیلی زیاد و زیاد و مخالفان درصد فراوانی جمعی خیلی و کم است.منظور از موافقان . 1
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 91/9 ر ازشده کمتشده برای کلیه متغیرهای مشاهدهداری محاسبهاینکه سطح معنی ، با توجه به مقدار تی و2طبق جدول 

توان چنین برداشت کرد که میانگین شاخص سطح رضایت از مراکز پژوهشی اسالمی در ارتباط با متغیرهای می است،

دارند. در ادامه  3داری با عدد اختالف معنی اطالعات در مشارکت، کنشگر و زیرساخت، نظر محیط پژوهش ازشده مشاهده

 یابیم که میانگین شاخص سطح ارزیابی محیط پژوهش ازنظررمیها دمیانگین و در نظر گرفتن عالمت آن با مراجعه به ستون

امکان تعامل علمی با دیگر همکاران گروه و مدیران » شدهمتغیر مشاهدهبه غیر از  اطالعات در هوش، کنشگر و زیرساخت،

عنوان به %0/39 اطالعات و کنشگران(، برای سه زیر عامل مشارکت )زیرساخت،کمتر است. از سوی دیگر  3عدد  از« هاگروه

عنوان به 03/2 همچنین به عدد دست آمد؛ علمی بهپژوهشگران و اعضاء هیئت های زیاد و خیلی زیاد از دیدگاهجمع گزینه

بنابراین  اختصاص یافت؛ های کم و خیلی کمجمع گزینه 3/33 یافتیم. از سوی دیگرعامل دست میانگین برای این سه زیر

پژوهشگران  دیدگاه از درصد 99/1رضایت از عامل مشارکت در محیط پژوهش به رضایت  توان گفت نسبت سطح عدممی

 است. علمی در مراکز پژوهشی اسالمیو اعضاء هیئت

 اطالعات در خالقیت کنشگر، زیرساخت، نظر وضعیت محیط پژوهشی از

حاصل از آزمون در ارتباط با نتایج  ها،و آزمون صورت گرفته در خصوص آن با توجه به بخش سوم سؤال اول پژوهش

( به تصویر کشیده شده است.3شده در قالب جدول )متغیرهای مشاهده

ده کمتر ششده برای کلیه متغیرهای مشاهدهداری محاسبهاینکه سطح معنی .  با توجه به مقدار تی و3بر طبق جدول 

های از مراکز پژوهشی اسالمی در ارتباط با متغیرتوان چنین برداشت کرد که میانگین شاخص سطح رضایت می است، 91/9 از

دارند. در ادامه با  3داری با عدد اختالف معنی اطالعات در خالقیت، کنشگر و زیرساخت، نظر محیط پژوهش ازشده مشاهده

 نظر زایابیم که میانگین شاخص سطح ارزیابی محیط پژوهش ها درمیمیانگین و در نظر گرفتن عالمت آن مراجعه به ستون

 الزم هایسرمایه و تجهیزات از بودن بخشرضایت» شدهمشاهده متغیرهایبه غیر از  اطالعات در هوش، کنشگر و زیرساخت،

 ،ژوهشیپ منابع از جدید هایایده تولید برای هاایده مدیریت هایسامانه از بودن بخشرضایت ،«میدانی هایپژوهش انجام برای

برای سه زیر عامل  بیشتر است. از سوی دیگر، 3از عدد  هاگروه و افراد بین دانش و هاایده مبادله برای  شرایط بودن مهیا

پژوهشگران و اعضاء  های زیاد و خیلی زیاد از دیدگاهعنوان جمع گزینهبه %0/39 اطالعات و کنشگران(، خالقیت )زیرساخت،

به جمع  1/2۲ یافتیم. از سوی دیگرعامل دست میانگین برای این سه زیرعنوان به 1/3 همچنین به عدد دست آمد؛ علمی بههیئت

ر محیط پژوهش د توان گفت نسبت سطح رضایت از عامل خالقیتبنابراین می یافته است؛اختصاص های کم و خیلی کمگزینه

است. علمی در مراکز پژوهشی اسالمیپژوهشگران و اعضاء هیئت دیدگاه درصد از 31/1 به رضایت
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علمیپژوهشگران و اعضاء هیئت دیدگاه اساس اطالعات در خالقیت بر کنشگر، زیرساخت، : ارزیابی محیط پژوهشی ازنظر3جدول 

گویه متغیر
 1درصد فراوانی تجمعی

 مخالفان موافقان میانگین

ت
القی

 خ
ت

اخ
رس

زی
 

 

   امکانات و تسهیالت فیزیکی مناسب بخش بودن ازرضایت
 

 هایپژوهش انجام برای الزم هایسرمایه و تجهیزات از بودن بخشرضایت
 میدانی

  
 

و  هاهینظرفضای مناسب برای به اجرا درآوردن  از بودن بخشرضایت
   ی مناسبهادهیا

 

   مختلف منابع از جدید دانش خلق برای سازوکارها از بودن بخشرضایت
 

   جمع نهایی زیرساخت در خالقیت

 

ران
شگ

کن
 

ت
القی

خ
 

  فرایند اجرای پژوهش براثر مسئلهایجاد فضای مناسب برای توسعه حل 
 

   ی نتایج در طی جلسات رسمیدهسازمانو  هادهیامباحثه درباره 
 

برابر باًیتقر

 از جدید هایایده تولید برای هاایده مدیریت هایسامانه از بودن بخشرضایت
 پژوهشی منابع

  

 

در خالقیتجمع نهایی کنشگران 
  

 
 

ت
العا

اط
 

 در
ت

القی
خ

 

 ریزیامهبرن بدون) بداهتا را پژوهشی همکاران دیگر با تعامل بودن پذیرامکان
 (قبلی

  
 

 اتیتحقیق هایگزارش درباره الزم راهنمایی و مباحثات از بودن بخشرضایت
 هاپژوهش نتایج بر مبتنی تحقیقاتی جدید هایایده طراحی و

  

 

هاگروه و افراد بین دانش و هاایده مبادله برای را شرایط بودن مهیا  

 

  

 

 جمع نهایی اطالعات در خالقیت
  

  

 و اطالعات در خالقیت کنشگران جمع نهایی زیرساخت،
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پژوهشگران ارزیابی اساس بر( سازییکپارچه مشارکت،) اسالمی پژوهشی مراکز پژوهشگران هایتوانمندی . وضعیت2

نتایج حاصل از آزمون در ارتباط با متغیرهای  ها،و آزمون صورت گرفته در خصوص آن پژوهش با توجه به سؤال دوم

کشیده شده است. ( به تصویر0شده در قالب جدول )مشاهده

 متر ازشده کشده برای کلیه متغیرهای مشاهدهداری محاسبهاینکه سطح معنی .  با توجه به مقدار تی و0بر طبق جدول 

توان چنین برداشت کرد که میانگین شاخص سطح رضایت از مراکز پژوهشی اسالمی در ارتباط با متغیرهای می است، 91/9

 دارند. در ادامه با مراجعه به ستون 3داری با عدد اختالف معنی اسالمی، پژوهشی مراکز پژوهشگران هایتوانمندیشده مشاهده

 پژوهشی راکزم پژوهشگران هاییابیم که میانگین شاخص سطح ارزیابی توانمندیها درمیمیانگین و در نظر گرفتن عالمت آن

 93 ت(،سازی و مشارکگیری از مجموع این دو زیر عامل )یکپارچهعنوان نتیجهبه بیشتر است. از سوی دیگر 3از عدد ، اسالمی

 رکت،مشا) اسالمی پژوهشی مراکز پژوهشگران هایتوانمندی های زیاد و خیلی زیاد برای وضعیتدرصد عنوان جمع گزینه

انگین برای این دو عنوان میبه 9/3 دست آمد. همچنین به عدد علمی بهپژوهشگران و اعضاء هیئت از دیدگاه( سازییکپارچه

طح توان گفت نسبت سبنابراین می اختصاص یافت؛ های کم و خیلی کمجمع گزینه 9/9یافتیم. از سوی دیگر عامل دست زیر

علمی پژوهشگران و اعضاء هیئت دیدگاه از درصد 0/0به رضایت  اسالمی پژوهشی مراکز پژوهشگران هایتوانمندیرضایت از 

است. در مراکز پژوهشی اسالمی

در تعامل با محیط پژوهش بر اساس ارزیابی پژوهشگران چگونه است. های شخصیتی پژوهشگران مراکز اسالمی. وضعیت ویژگی3

نتایج حاصل از آزمون در ارتباط با متغیرهای  ها،و آزمون صورت گرفته در خصوص آن پژوهش با توجه به سؤال سوم

کشیده شده است.( به تصویر 2شده در قالب جدول )مشاهده

 91/9 ر ازشده کمتشده برای کلیه متغیرهای مشاهدهداری محاسبهاینکه سطح معنی .  با توجه به مقدار تی و2طبق جدول 

توان چنین برداشت کرد که میانگین شاخص سطح رضایت از مراکز پژوهشی اسالمی در ارتباط با متغیرهای می است،

میانگین و در نظر گرفتن  دارند. در ادامه با مراجعه به ستون 3داری با عدد الف معنیاخت های شخصیتی،ویژگیشده مشاهده

درمجموع  است. از سوی دیگر 2/0عدد  های شخصیتی،یابیم که میانگین شاخص سطح ارزیابی ویژگیها درمیعالمت آن

تعامل با  در وهشگران مراکز اسالمیهای شخصیتی پژویژگی های زیاد و خیلی زیاد برای وضعیتاز جمع گزینه درصد 9/۲3

های کم و خیلی کم جمع گزینه %9/1 از سوی دیگر دست آمد؛ علمی بهپژوهشگران و اعضاء هیئت محیط پژوهش از دیدگاه

توان براین میبنا در تعامل با محیط پژوهش اختصاص یافت؛ های شخصیتی پژوهشگران مراکز اسالمیویژگی برای وضعیت

پژوهشگران و اعضاء  دیدگاه از 2/22های شخصیتی در محیط پژوهش به عدم رضایت ضایت از ویژگیگفت نسبت سطح ر

در  رانپژوهشگ هایتوان گفت که سطح ارزیابی عامل توانمندیاست. درنتیجه می علمی در مراکز پژوهشی اسالمیهیئت

 مراکز پژوهشی اسالمی در وضعیت مناسبی است.
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 علمیهیئت اعضاء و پژوهشگران دیدگاه اساس بر( سازییکپارچه مشارکت،) اسالمی پژوهشی مراکز پژوهشگران هایتوانمندی ارزیابی: 0 جدول

گویه متغیر

درصد فراوانی 

 نمیانگی 1تجمعی
 مخالفان موافقان

ی
چه

پار
ک

ساز
 ی

   مرتبط هایفعالیت انجام و تحقیق طراحی توانایی
 

   پژوهش با مرتبط اطالعات ارزشیابی و آوری فراهم توانایی
 

   توانمندی شناسایی کاربردهای عملی نتایج پژوهش
 

   پژوهشی هایداده از مطالب وتحلیلتجزیه توانایی 
 

   تحقیق یعلماجتماعی،   اهمیت فهم توانایی
 

یسازکپارچهجمع نهایی ی    

 

 مشارکت

 

   هشیپژو هاییافته بااهمیت رابطه در توضیحات و اطالعات ارائه توانایی
 

   پژوهشی اهداف اجتماعی اهمیت رابطه در توضیحات و اطالعات ارائه
 

یت آماری و توضیح اهمی هادادهی نتایج ریگجهینتتوانمندی در تفسیر و 

 آن برای دیگران
  

 

جمع نهایی مشارکت
  

 
 

اسالمی پژوهشی مراکز پژوهشگران هایتوانمندی جمع نهایی وضعیت
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 علمیهیئت اعضاء و پژوهشگران دیدگاه اساس بر شخصیتی هایویژگی ارزیابی: 2 جدول

 یهایژگیومتغیر 
 شخصیتی

 

 جمعگویه

 1درصد فراوانی تجمعی

 میانگین
 مخالفان موافقان

فعالیت مقابل  بیرونی 
 گرایی

 

  در محیط پژوهش فعالیت بهمندی عالقه

 

همدلی مقابل  
سازگاری

 

 یتحقیقات و علمی هاینشست در شرکت ی بهمندعالقه
 رد پافشاری نظرات، گذاریاشتراک به طورکلیبه و

پژوهشی کار دادن انجام جهت

  

 

 در مقابل ایستادگی
 وظیفه گرایی

 

   پژوهشی کار دادن انجام جهت در پافشاری
 

استقالل در مقابل 
 رنجور گرایی

 

 هب جهت در تردیدها و شک و احساسات کنترل توانایی
 پژوهشی کار رساندن پایان

 

  

 

توانایی تحلیلی در 
 ربهتجمقابل گشودگی 

 

 هشیپژو هایفعالیت وتحلیلتجزیه درک در بودن توانا
 (حافظه و درک ها،بینش شامل)

  

 

  ی شخصیتیهایژگیوجمع نهایی 
 

 

 های جمعیت شناختی پژوهشگران مراکز پژوهشی اسالمی با عملکرد پژوهشیبررسی ویژگی

سابقه کار و شغل( پژوهشگران مراکز  سطح تحصیلی،) های جمعیت شناختیبه بررسی ویژگی سؤال چهارم پژوهش،

به وجود  برای پی بردن پردازد. گفتنی است که در این راستا،میاند پژوهشی اسالمی که با عملکرد پژوهشی رابطه داشته

سابقه کار و شغل از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. این آزمون در بعضی موارد هیچ  دار بین سطح تحصیلی،اختالف معنی

شده در پژوهش آورده ن اختالفی را بین نظرات پژوهشگران مختلف در ارتباط با عملکرد پژوهشی نشان نداد که این موارد

برای نشان دادن اختالف، از آزمون پیگیری ال اس دی استفاده  دار نشان داده شد،است. ولی در مواردی هم که اختالف معنی

 دهد.وضعیت عملکرد وضعیت عملکرد پژوهشی بر اساس سطح تحصیلی بر اساس آزمون ال اس دی را نشان می، 9جدول شد.
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 د پژوهشی بر اساس سطح تحصیلی بر اساس آزمون ال اس دی: وضعیت عملکر9جدول 

 همتغیر وابست
 

 خطای استاندارد میانگین اختالفات
 %59سطح اطمینان 

 حد باال پایینحد 

شی
وه

 پژ
رد

لک
1سطح عم

 

 0سطح 

 

 2سطح 

 

 0سطح 

 

 0 سطح 3 سطح

است که هر  /999/ و 992 ،/902آمده سطوح یک تا سه با سطح چهار به ترتیب برابر با دستبه اعداد  ،9طبق جدول 

ه با های یک تا سدهندگان سطحبین پاسخ / بوده و بیانگر آن است که در زمینۀ عملکرد پژوهشی،92تر از ها کوچکسه آن

داری با سطوح دیگر تفاوت معنی عملکرد پژوهشی سطح چهار، دیگر،عبارتداری وجود دارد. بهمعنی سطح چهار تفاوت

 دهد.بر اساس آزمون ال اس دی را نشان می وضعیت عملکرد وضعیت عملکرد پژوهشی بر اساس سابقه کار، 9جدول  دارد.

اس دی بر اساس آزمون ال : وضعیت عملکرد پژوهشی بر اساس سابقه کار9جدول 

 میانگین اختالفات( 2) شغل( 1) شغل متغیر وابسته
خطای 
 استاندارد

 %02سطح اطمینان 

 حد باالحد پایین

پژوهشگرآموزشیعلمی هیئتعملکرد پژوهشی

 علمی پژوهشیهیئت
 

 پژوهشگر
 

تر از ها کوچکاست که هر سه آن  /990 /،990 ،/999به ترتیب برابر با  آمده سابقه کاردستبه اعداد   ،9طبق جدول 

 12ا دهندگان، افرادی که سابقه کار کمتر یا مساوی ببین پاسخ / بوده و بیانگر آن است که در رابطه با عملکرد پژوهشی،92

لکرد پژوهشی عم گر،دیعبارتداری وجود دارد. بهوپنج سال سابقه کار تفاوت معنیدهندگان باالی بیستبا پاسخ سال دارند،

وضعیت  ،۲ جدول داری دارد.دهندگان تا پانزده سال تفاوت معنیبا پاسخ وپنج سال سابقه کار،دهندگان باالی بیستپاسخ

 بر اساس آزمون ال اس دی را نشان می دهد. عملکرد وضعیت عملکرد پژوهشی بر اساس شغل

/ بوده 92تر از ها کوچکاست که هر دوی آن /999 /،902برابر با به ترتیب  هاآمده شغلدستبه ، اعداد ۲طبق جدول 

 وهشگرعلمی پژوهشی و پژهیئت علمی آموزشی،بین هر سه شغل هیئت و بیانگر آن است که در رابطه با عملکرد پژوهشی،

 داری وجود دارد.تفاوت معنی
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بر اساس آزمون ال اس دی : وضعیت عملکرد پژوهشی بر اساس شغل۲جدول 

(2) شغل(1) شغل متغیر وابسته
میانگین 
 اختالفات

خطای 
 استاندارد

 %02سطح اطمینان 

 حد باال حد پایین

 عملکرد پژوهشی
پژوهشگرعلمی آموزشیهیئت

 پژوهشگر علمی پژوهشیهیئت

 گیریبحث و نتیجه

به موضوع ارزیابی محیط خلق دانش در  در مراکز پژوهشی،در تسهیل خلق دانش  های پژوهشیبا توجه به اهمیت محیط

تک متغیرهای به آزمون تک بردن دقت نتایج، ذکر این موضوع ضروری است که برای باال مراکز پژوهشی اسالمی پرداخته شد.

مشخص نمود  قطور دقیشده تا بتوان بههای شخصیتی پرداختههای پژوهشگران و ویژگیتوانمندی شده محیط پژوهش،مشاهده

که مراکز پژوهشی در کدام شاخص دارای وضعیتی مناسب است. وضع مناسب در این تحقیق شرایطی است که یک شاخص 

با پذیرش  گردد،ها و نتایجی که ارائه میتایی لیکرت میانگینی باالتر از سه کسب نماید و کلیه قضاوتیا مؤلفه در طیف پنج

ی کمتر از یا کسب میانگین است منظور از نامناسب بودن وضعیت یک بُعد یا شاخص نیز، شود. بدیهیفرض انجام میاین پیش

 ردند.گآل ارائه میطور که مشخص است این نتایج در مقایسه با وضعیتی ایدهبنابراین همان مساوی سه در طیف است؛

اطالعات در  کنشگر، زیرساخت،وضعیت محیط پژوهش مراکز اسالمی ازنظر مربوط به  جینتا اول پژوهش: سؤال

 مشارکت و هوش خالقیت،
 اطالعات در هوش کنشگر، الف: وضعیت محیط پژوهشی ازنظر زیرساخت،

 شدههمشاهدوضعیت محیط پژوهشی ازنظر زیرساخت در هوش: مراکز پژوهشی اسالمی در این عامل و متغیرهای  جینتا.1

قان نسبت به مواف کهیطوربه از وضعیت مناسبی برخوردارند. «الکترونیکی خارجیمنابع دانشی » شدهمشاهدهمتغیر آن غیر از 

برخوردارند. 3/2مخالفان از برتری 

 9 حدوداًپژوهشی اسالمی  مراکزکتابخانه  192برای  1302های داخلی معاونت پژوهشی حوزه در سال بر اساس گزارش

ز با توجه نی« دانشی الکترونیکی داخلی منابع»ی وجود دارد. کتاب ریغهزار منبع  222 وهزار منبع دیجیتال  30 میلیون کتاب چاپی،

ابع دانشی من» شدهمشاهدهمتغیر اما نمره پایین  ؛ی داخلی نمره خوبی کسب کرده استهاگاهیپابه پایگاه نور مگز و دیگر 

 هاگاهیاپزیر باشد: در دسترس نبودن این  لیدالتواند به احتماالً می درصد نارضایتی پژوهشگران 0/91با « الکترونیکی خارجی

تن با ی التین و انس نگرفهازبانعدم آشنایی با  ی خارجی،هاگاهیپاعدم آشنایی با  ی،علمئتیهبرای پژوهشگران و اعضاء 

ا توان رویکرد شیعی به مسائل اسالمی رمیکمتر در میان آثار غربی یا عربی  اشاره کرد توانیمی خارجی. در آخر هاگاهیپا

ه اند که متفاوت با رویکردهای دینی شیعشاهد بود. در این آثار عمدتاً از زاویه خاورشناسان یا اهل سنت به مسائل نگاه کرده

گاری زرویکرد غالب اسالمی در متون خارجی معموالً با رویکرد اجتهادی اسالمی شیعی سا است. تجربه نشان داده است که

توان گفت که برخی از پژوهشگران ایرانی مطالعات اسالمی عقیده دارند که به دلیل غلبه مذهب تشیع می دیگر،بیانندارد. به

پژوهشگران اسالمی در کشور ما که خود مرجع تولید  در ایران از یکسو و غلبه مذهب تسنن در مطالعات غربی از سوی دیگر،

 ه آثار غربیان ندارند. نیازی ب باشند،این مباحث می
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 شدههدهمشا.نتایج وضعیت محیط پژوهشی ازنظر کنشگران در هوش: مراکز پژوهشی اسالمی در این عامل و متغیرهای 2

 کهیطوربه وضعیت مناسبی دارند. «انداز و راهبرد مشخص برای آینده پژوهشداشتن چشم» شدهمشاهدهمتغیر آن غیر از 

آید: وجود توان مواردی دانست که در پی میمی این امر را لیدال ازجمله برخوردارند. 3/2موافقان نسبت به مخالفان از برتری 

احترام به شخصیت پژوهشگران از طرف مسئوالن مراکز پژوهشی و ایجاد  اعتماد متقابل بین همکاران پژوهشی با همدیگر،

با  «انداز و راهبرد مشخص برای آینده پژوهشداشتن چشم» شدهاما متغیر مشاهده ان؛پذیری در پژوهشگرانگیزه و مسئولیت

کنشگران هوش  شدهمشاهدهدر بین متغیرهای  درصد رضایت پژوهشگران، 3/13درصد نارضایتی پژوهشگران در مقابل  0/0۲

ه همگی دریافت ک ز پژوهشی داشت،ی مراکهاتیساوب آورده است. محقق طی جستجویی که در دست بهنمره را  نیترنییپا

اندازها اطالع کافی خود این پژوهشگران از وجود این چشم رسدیمپژوهشی هستند، اما به نظر  اندازچشماین مراکز دارای 

 ندارند.

ده ش.نتایج وضعیت محیط پژوهشی ازنظر اطالعات در هوش: مراکز پژوهشی اسالمی در این عامل و متغیرهای مشاهده3

بنابراین موافقان  درصد است؛ 29 نسبت عدم رضایت از اطالعات هوش از سوی دیگر، وضعیت مناسبی برخوردارند. آن از

المی مراکز پژوهشی اس انیمتصدمسئوالن و  رسدیمبه نظر  برخوردارند. با توجه به این برتری 39/2نسبت به مخالفان از برتری 

ن توان چنین دانست: تدویاین امر را می آن لیدال ازجملهآورند.  دست بهتا حدودی توانسته باشند رضایت پژوهشگران را 

و سرانجام  «تأسیس یا توسعه واحدهای پژوهشی حوزوی» ،«اعتباربخشی واحدهای پژوهشی»هایی برای نامه و دستورالعملآیین

بگان مرکز امور نخشورای عالی حوزه علمیه و شورای توسط « دستورالعمل احراز استعداد برتر و دستورالعمل احراز نخبگی»

 %22 با «ارزیابی و مستندسازی ذخایر پژوهشی های مختلف برای اصالح،برنامه»شده اما متغیر مشاهده و استعدادهای برتر.

عات اطال زیر عامل شدهمشاهدهدر بین متغیرهای  درصد کسب رضایت پژوهشگران، 9/3۲نارضایتی پژوهشگران در مقابل 

دانش  از ابزارهای مدیریت به این نکته اشاره کرد که مراکز پژوهشی، توانیمآورده است.  دست بهنمره را  نیترنییپاهوش 

 .اندنگرفتهکمک  کافی اندازهبه

 داخلی و خارجی( مرتبط با زمینه موضوعی هر یک از مراکز ) سازی منابع چاپی و الکترونیکیغنی

خرید یا اشتراک منایع چاپی و الکترونیکی مورد نیاز طبق صالحدید پژوهشی مراکز مربوطه پژوهشی اسالمی از طریق 

 توسط مدیران این مراکز

 ،هایی در خصوص میزان و نامههای مرتبط با پژوهش از قبیل آئیننامهشناسایی و معرفی آئین تدوین

 علمی پژوهشگران؛های ارزشیابی کمی و کیفی تولیدات نامهآئین چگونگی انجام پژوهش،

 های آموزشی تحصیالت تکمیلیتجدید نظر در دستورالعمل 

 .تدارک امکانات فیزیکی برای پژوهشگران 

 اطالعات در مشارکت کنشگر، وضعیت محیط پژوهشی ازنظر زیرساخت، ب:

دم عپردازد. نسبت سطح رضایت و در محیط پژوهش می .زیرساخت مشارکت به ارزیابی امکانات تعامالت علمی1

برخوردارند.  92/1بنابراین مخالفان نسبت به موافقان از برتری  درصد است؛ 9/32و  32به ترتیب  رضایت از زیرساخت مشارکت

توان گفت سطح ارزیابی زیرساخت مشارکت در محیط پژوهش، از دیدگاه پژوهشگران و اعضاء می بر اساس این نمره

ر امکان تعامل علمی با دیگ» شدهر از اندازه متوسط است. متغیرهای مشاهدهعلمی مراکز پژوهشی اسالمی، در حدّ کمتهیئت

 اجرای»و « تر پژوهشیتر و گستردهمهیاکردن امکانات برای شرکت در جوامع وسیع» ،«هاهمکاران گروه و مدیران گروه



 (9318نامه مدیریت دانش )ویژه، یازدهمطالعات کتابداری و علم اطالعات. سال م
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وافق و در کسب نظرات م «تسهیم دانش و مبادله داده منظوربهبا پژوهشگران دیگر  مؤثرترهای آموزشی برای ارتباط برنامه

 انیمتصدمسئوالن و  رسدیمبه نظر با توجه به این میانگین  برابرند. باً یتقر مخالف پژوهشگران با اندکی برتری نسبت به مخالفان

امر  را فراهم کنند. این امکانات تعامالت علمیی هارساختیز مراکز پژوهشی اسالمی کمتر از حد متوسط توانسته باشند

ی رساناطالعدم ع عدم آشنایی پژوهشگران از آثار همدیگر، فضای فیزیکی جلسات، کمبودزیر باشد:  لیدالتواند به احتماالً می

های ارتباطی پژوهشگران اسالمی یا کمبود شبکه های آموزشی و سرانجامها و کارگاهگردهمایی ها،اجالسپژوهشگران از 

 های ارتباطی.رسانی از وجود شبکهعدم اطالع

ا مسائل های منظم برای بحث و گفتگو در رابطه بجلسات و نشست» شدهمشاهده.کنشگران مشارکت به ارزیابی متغیرهای 2

ها و ها و کنفرانسسازوکارهایی برای ارائه مقاله در همایش» ،«گیری درستپژوهشی برای رسیدن به خرد جمعی و تصمیم

در محیط « های ارتباطیبرگزاری سخنرانی و برای مهارت»و سرانجام « های آموزشیهای مختلفی مانند دورهاجرای برنامه

بنابراین  درصد است؛ 2/30و  32به ترتیب  نسبت سطح رضایت و عدم رضایت از زیرساخت مشارکت. پردازدیمپژوهش 

توان گفت تقریباً دیدگاه مخالفان و موافقان نسبت برخوردارند. بر اساس این نمره می 93/1موافقان نسبت به مخالفان از برتری 

المی علمی در مراکز پژوهشی اسبه سطح ارزیابی کنشگران مشارکت در محیط پژوهش از دیدگاه پژوهشگران و اعضاء هیئت

ران را در نتوانسته باشند رضایت پژوهشگ مراکز پژوهشی اسالمی چندان انیمتصدمسئوالن و  رسدیمبه نظر در حد برابر است. 

دست آورند. به کنشگران هوش شدهمشاهدهمورد متغیرهای 

نشست نقد  1۲93طی پنج سال گذشته  1302داخلی معاونت پژوهشی حوزه در سال  هایبر اساس گزارشوجود بااین

ی در همکارهای ی محسوسهاشرفتیپ اخیر، قرنمینسوی دیگر با نگاهی به  ازاست.  شده برگزاری پردازهینظرکتاب و کرسی 

  وانتیم است، شدهانجامآثار قدیم که به شیوۀ همکاری گروهی  از. خوردیمی به چشم وگروهی در مراکز پژوهشی و حوز

آثار معدودی همچون ملحقات احقاق الحق زیر نظر آیه اهلل مرعشی نجفی در باب امامت و جامع احادیث الشیعۀ زیر نظر آیه 

جلدی را زیر  29اهلل بروجردی را نام برد که گروه نویسندگان پس از رحلت آیۀ اهلل بروجردی کار تدوین این دانشنامه فقهی 

در حال تدوین است یا  دانشنامهاما در حال حاضر تقریبًا در هر مرکز پژوهشی یک یا چند  نظر آیت اهلل خویی ادامه دادند. 

به همکاری گروهی  توانیمیی که توسط مرکز مدارک اسالمی نگاشته شده است. سرانجام هانامهاصطالحمجموعه 

یگر الدین، بالغی، کاشف الغطاء و دیی همچون شهید اول، شهید ثانی، شرف هاتیشخصپژوهشگران در تدوین آثار مربوط به 

بزرگان حوزه اشاره کرد. هر کدام از این مجموعه ها در چند مجلد منتشر شده است. بعالوه پس از سقوط نظام صدام در عراق، 

باسیه عحوزه علمیه نجف و کربال با استفاده از تجربۀ پیشین قم، چنین مجموعه هایی پدید آورده اند، مثال اخیرا کتابخانه عتبۀ 

نشان  1جلدی آثار میرزا محمدعلی اردوبادی را پس از سالها پژوهش سامان داده است. همچنین آندرو 22در کربال موسوعۀ 

ساعت در هفته را در  12تا  ۲های مکرر با بقیه همکاران خود دارند و داد که  محققانی از بازده باالیی برخوردارند، تماس

مبین آن  2(. در ضمن یافته های شوایتزر299۲نند)نقل در هملن، مارتین آلوود و مارتین، ها و کنگره های می گذراهمایش

است یکی از عامل های مهم در افزایش بازده پژوهشگران، برانگیخته شدن و تشویق از سوی همکاران خویش در دیگر 

 .هاستها و یاگروهسازمان

                                                           
1

2
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و  مباحثاتاطالعات » ،«اجتماعی تحقیقات تیبااهماطالعات مرتبط »شده : اطالعات مشارکت به متغیرهای مشاهده3

ی بندی دانش و تجربیات پژوهشها و منابع متنوع طبقهفهرست»و سرانجام « های پیمایشیراهنمایی الزم مرتبط با پژوهش

 درصد و 1/29به ترتیب  ایت و عدم رضایت از اطالعات مشارکتپردازد. نسبت سطح رضدر محیط پژوهش می «پژوهشگران

توان گفت سطح ارزیابی می برخوردارند. بر اساس این نمره 29/1بنابراین مخالفان نسبت به موافقان از برتری  درصد است؛ 3/30

از  تری، در حدّ پایینعلمی مراکز پژوهشی اسالماطالعات مشارکت در محیط پژوهش، از دیدگاه پژوهشگران و اعضاء هیئت

متر از مراکز پژوهشی اسالمی ک اندرکاراندستمسئوالن و  رسدیمبا توجه به این برتری مخالفان به نظر اندازه متوسط است. 

 این امر لیدالجمله  ازبدست آورند.   ی اطالعات مشارکتهامؤلفهحد متوسط توانسته باشند رضایت پژوهشگران را در مورد 

 هایوهشپژ مواردی اشاره کرد مانند: برگزار نشدن سمینارهایی برای مباحثی همچون اهمیت اجتماعی تحقیقات،توان به می

 یکی وهای همکاری فیزهای ارتباطی برای شناسایی انواع راهعدم برگزاری جلسات مهارت های تحقیقاتی؛گزارش پیمایشی،

غیره برای مباحثه مرتبط با موضوعات  ناهار کاری و کاری، تحت عناوین صبحانه عدم برگزاری جلسات غیررسمی مجازی؛

قالب اسالمی رسد بعد از انوجود به نظر میپژوهشی و کمتر انس داشتن پژوهشگران با تحقیقات با رویکرد پیمایشی. بااین

های پژوهش تر شده و به سمترویکرد فضای پژوهشی حوزه که بیشتر مبتنی بر روش تحلیلی سندی بوده است، کاربردی

ه شبهات تر شدن بخش پاسخ بتواند ناشی از عوامل زیر باشد: فعالهای پیمایشی نزدیک شده است. این امر میمبتنی بر روش

نند شناسی میزان اعتقادات جامعه ماآسیب ها از طریق سؤاالت مستقیم مردم یا از طریق نهادهای قانونی،اعتقادی از طریق رسانه

 سازی معنویت در بین مردم.و فرهنگروزه و غیره  نماز،

 علمی و پژوهشگران مراکز زیرپیشنهاد: مدوّن سازی و به نمایش گذاری ملزومات پژوهشی مورد نیاز برای اعضاء هیئت

 ربط این مراکز مانند:پوشش تحقیق توسط مسئولین ذی

 موزشی همه معرفی سوابق علمی و آ مشخص برای آینده پژوهش هر مرکز، اندازهایتدوین چشم

همه  معرفی انتشارات پژوهشگران به معرفی عالیق تحقیقاتی پژوهشگران هر مرکز، پژوهشگران مرکز پژوهشی،

شی و های آموزکارگاه گردهمایی، های پژوهشی از قبیل کنفرانس،بندی فعالیتانتشار جدول زمان ها،همکاران آن

ماه و سال؛ به تفکیک هفته، غیره

  غیره برای مباحثه مرتبط با  ناهار کاری و تحت عناوین صبحانه کاری، غیررسمیبرگزاری جلسات

 موضوعات پژوهشی؛

 مجازی؛ های همکاری فیزیکی وهای ارتباطی برای شناسایی انواع راهبرگزاری جلسات مهارت 

 ؛مند به موضوعات مشترکگروهی برای پژوهشگرانی عالقه گروهی و بین برگزاری جلسات منظم داخل 

 ناسایی و معرفی منابع معتبر در هر زمینه موضوعی، شناسایی و معرفی مراکز پژوهشی مرتبط، شناسایی و معرفیش

 های ارتباطی پژوهشگران اسالمیهای آموزشی مرتبط و شناسایی و معرفی شبکهکنفرانس ها و کارگاه

 یدئو و آگهی رسانی، اینترانت، های ارتباطی از طریق پست الکترونیکی،اندازی و تقویت شبکهراه

 کنفرانس و غیره؛

 اطالعات در خالقیت کنشگر، زیرساخت، ازنظرج: وضعیت محیط پژوهشی 

ای الزم هسرمایه» ،«تجهیزاتمیزان حمایت  داشتن محیطی آرام،»شده .زیرساخت خالقیت به ارزیابی متغیرهای مشاهده1

ای هها و ایدهبخش بودن از فضای مناسب برای به اجرا درآوردن نظریهرضایت»و سرانجام « های میدانیبرای انجام پژوهش
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 9/20درصد و  39به ترتیب  پردازد. نسبت سطح رضایت و عدم رضایت از زیرساخت خالقیتدر محیط پژوهش می« مناسب

توان گفت سطح ارزیابی می برخوردارند. بر اساس این نمره 33/1سبت به مخالفان از برتری بنابراین موافقان ن درصد است؛

علمی در مراکز پژوهشی اسالمی در حدّ کمی زیرساخت خالقیت در محیط پژوهش از دیدگاه پژوهشگران و اعضاء هیئت

می تا مراکز پژوهشی اسال اندرکاراندستمسئوالن و  رسدیمبه نظر  با توجه به این میانگینباالتر از اندازه متوسط است. 

آید: مواردی باشد که در پی می توانیماین امر  لیدال ازجملهآورند.  دست بهحدودی توانسته باشند رضایت پژوهشگران را 

مساحت  1302های داخلی معاونت پژوهشی حوزه در سال بر اساس گزارشکه  های جداگانه برای هر پژوهشگراتاق

بخش بودن از تجهیزات و رضایت» شدهمشاهدهمتغیر  نیهمچن. باشدیممتر مربع  92099ی مراکز پژوهشی هاکتابخانه

شاید به این دلیل باشد  از حد متوسط است. این امر، ترنییپا ،%9/22 با نمره« های میدانیهای الزم برای انجام پژوهشسرمایه

ز پژوهشی مسئوالن مراک . شاید به این دلیل،اندداکردهیپهای پیمایشی گرایش به سمت پژوهش کمکمی حوزوی هاپژوهشکه 

 .اندداشته توجه موردکمتر به این 

ی نتایج دهها و سازمانمباحثه درباره ایده» ،«ی حل مسئلههامهارت» شدهمشاهدهمتغیرهای  یابیارز.کنشگران خالقیت به 2

های جدید از منابع ها برای تولید ایدههای مدیریت ایدهبخش بودن از سامانهرضایت»و سرانجام « در طی جلسات رسمی

 0/39و   9/31به ترتیب  پردازد. نسبت سطح رضایت و عدم رضایت از کنشگران خالقیتدر محیط پژوهش می« پژوهشی

توان گفت نظرات موافق و برخوردارند. بر اساس این نمره می 93/1بنابراین موافقان نسبت به مخالفان از برتری  ت؛درصد اس

علمی مخالف پژوهشگران برای سطح ارزیابی کنشگران خالقیت در محیط پژوهش از دیدگاه پژوهشگران و اعضاء هیئت

مراکز  کاراناندردستمسئوالن و  رسدیمبه نظر یبًا برابر است. مراکز پژوهشی اسالمی با اندکی برتری برای موافقان تقر

زیر باشد:  لیدالتواند به احتمااًل میاین امر آورند.  دست بهی رضایت پژوهشگران را ااندازه تاپژوهشی اسالمی توانسته باشند 

از سوی شورای عالی انقالب  13۲2ماه و نقد و مناظره در هفدهم بهمن پردازییهنظر هاییحمایت از کرس یئتهتأسیس 

کارگاه آموزشی  299برگزاری  سال گذشته، 2نشست علمی در مراکز پژوهشی اسالمی در طی  1۲93تشکیل  ،فرهنگی

های جدید از ایدهها برای تولید های مدیریت ایدهبخش بودن از سامانهرضایت» شدهمشاهدهاما متغیر ؛ ی پژوهشیهامهارت

ه ک آورده است دست بهنمره را  نیترنییپا کنشگران هوش، شدهمشاهدهدرصد در بین متغیرهای  29با نمره « منابع پژوهشی

 .ی پژوهشی استهاتیفعالاز ابزارهای مدیریت دانش در  استفاده اندک، دهندهنشان کمتر از اندازه متوسط است. این امر،

ش بخرضایت»و « های مبادله ایدهدهی روشسازمان تعامل بداهه،» شدهمتغیرهای مشاهدهارزیابی  .اطالعات خالقیت به3

« تایجن های جدید تحقیقاتی مبتنی برطراحی ایده»سرانجام  و« های تحقیقاتیبودن از مباحثات و راهنمایی الزم درباره گزارش

 درصد است؛ 3/20و  ۲/01به ترتیب  اطالعات خالقیت پردازد. نسبت سطح رضایت و عدم رضایت ازدر محیط پژوهش می

توان گفت نظرات موافقان نسبت به مخالفان می برخوردارند. بر اساس این نمره 92/1بنابراین موافقان نسبت به مخالفان از برتری 

سالمی ز پژوهشی اعلمی در مراکبرای سطح ارزیابی اطالعات خالقیت در محیط پژوهش از دیدگاه پژوهشگران و اعضاء هیئت

هشی اسالمی مراکز پژو اندرکاراندستمسئوالن و  رسدیمبا توجه به این برتری به نظر است.  توجهی برخورداراز برتری قابل

ی تواند  مواردی باشد مانند: دوستمی این امر لیدالجمله  ازآورند.  دست بهتا حدودی توانسته باشند رضایت پژوهشگران را 

مهیا »شده متغیر مشاهده اما برگزاری مباحثات علمی بین پژوهشگران. های علمی داخل گروهی،نشست همکاران،و اعتماد بین 

از حد متوسط است. چهار دلیل برای  ترنییپادارد که  %۲/29نمره « هاها و دانش بین افراد و گروهبودن شرایط برای مبادله ایده

کمتر به برگزاری جلسات داخل گروهی و بیرون گروهی با اهداف مبادله  اسالمی: مراکز پژوهشی برشمرد توانیماین مطلب 
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ی سازرهنگف ی علوم اسالمی کمتر به ایجاد شبکه ارتباطی برای مبادله ایده اندیشیده شده است؛افزارهانرمدر  ؛اندپرداختهایده 

ی شکل نگرفته خوببههنوز حقوق مالکیت فکری  کهنیامسئله مهم  شکل نگرفته است؛ گرانهشپژوبرای مبادله ایده در بین 

 است.

 سازی با دو رویکرد: فناوری برای جستجوی اسناد و ذخیره افزارهای علوم اسالمیتقویت و گسترش هر چه بیشتر نرم

افزارهای علوم اسالمی با رویکرد ایجاد شبکه ارتباطی برای مبادله ایده؛سازی در نرمشخصی ها ودانش در پایگاه

 ی،پیمایش هایپژوهش ای داخلی برای مباحثی همچون اهمیت اجتماعی تحقیقات،اندازی سمینارهای منظم دورههرا 

های تحقیقاتی؛گزارش

 ادگیری ی اندازی سمینارهایی با پژوهشگران خارج از مرکز پژوهشی مشابه با موضوعات مرکز برای مبادله ایده،راه

و مباحثات؛

 مند به موضوعات مشترک؛گروهی برای پژوهشگرانی عالقه گروهی و بین برگزاری جلسات منظم داخل 

 جلسات منظم مرور پیشینه در مورد موضوعات مرکز پژوهشی برای مشخص شدن رویکردهای جاری پژوهش؛ 

 ،ایی و معرفیشناس شناسایی و معرفی مراکز پژوهشی مرتبط، شناسایی و معرفی منابع معتبر در هر زمینه موضوعی 

 های ارتباطی پژوهشگران اسالمی؛های آموزشی مرتبط و شناسایی و معرفی شبکهها و کارگاهکنفرانس

 ،نجام هایی در خصوص میزان و چگونگی انامههای مرتبط با پژوهش از قبیل آئیننامهشناسایی و معرفی آئین تدوین

های ارزشیابی کمی و کیفی تولیدات علمی پژوهشگران؛نامهآئین پژوهش،

 غیره برای مباحثه مرتبط با موضوعات  ناهار کاری و تحت عناوین صبحانه کاری، اری جلسات غیررسمیبرگز

 پژوهشی؛

سازی(یکپارچه های پژوهشگران مراکز پژوهشی اسالمی )مشارکت،ی توانمندیابیارز دوم پژوهش: سؤال

مراکز پژوهشی اسالمی در این عامل و متغیرهای سازی: الف. نتایج وضعیت محیط پژوهشی ازنظر عامل یکپارچه

با توجه به برخوردارند.  0/9موافقان نسبت به مخالفان از برتری  کهیطوربه از وضعیت مناسبی برخوردار است. شدهمشاهده

های توانمندی فزایشااقدامات مناسبی برای  مراکز پژوهشی اسالمی توانسته باشند انیمتصدمسئوالن و  رسدیماین برتری به نظر 

 1302های داخلی معاونت پژوهشی حوزه در سال انجام داده باشند. بر اساس گزارشپژوهشگران مراکز پژوهشی اسالمی 

 یی برای پژوهشگران،افزادانشی هادورهی تحت عناوین هاکارگاهی آموزشی پنج دوره واحدهاتوسط اداره امور پژوهشی 

، برای طالب های آموزشی این دورههادورهی هاسرفصل. اندکردهمراکز پژوهشی برگزار  حوزه و مسئولین پژوهش دیاسات

ی هاسرفصلاست.  ساعت 19ی پژوهش ارائه پژوهش و نگارش علمی در اجرا ی پژوهش،طراح شامل کلیات پژوهش،

 32در  که باشدیمآموزش پژوهش محور نیز  ،شودیمدی که برای طالب تدریس موارعالوه بر  دورهای آموزشی اساتید،

ی با آشنای عالوه بر آشنایی مراحل کلی پژوهش، ی آموزش مسئولین پژوهشی،هادورهی هاسرفصل. شودیمساعت تدریس 

روش مشاوره و  ،هاکتابخانه استانداردهای مجالت، مدیریت فعالیت پژوهشی در واحدهای آموزشی مدیریت پژوهش،

ساعت است. عالوه بر این توسط معاونت پژوهش  29 جمعاًشود که و آموزش پژوهش محور را نیز شامل میراهنمایی پژوهشی 

ی هاصلسرف. تقریبًا تمامی شودیمی پژوهشی یا مستقیم برگزار یا حمایت هامهارتکارگاه آموزش  پنجاه هرسالدر  حوزه،

 دهشمشاهدهاما متغیر  ؛ی استعلمئتیهشگران و اعضاء ی آموزشی معاونت پژوهشی در راستای توانمندسازی پژوههادوره

نمره را به خود اختصاص  نیترنییپادرصد  9229با نمره « های پژوهشی با رویکرد پیمایشیوتحلیل مطالب از دادهتوانایی تجزیه»
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لی حوزوی سندی تحلیی هاپژوهش. چون بیشتر شودینممشاهده  هاسرفصلداده است. البته آموزشی هم با این رویکرد در 

 .اندنکردهشاید ضرورتی برای آموزش این رویکرد پیدا  است و کمتر رویکرد پیمایشی دارند،

انایی تو» شدهمشاهدهمتغیرهای علمی بر اساس های پژوهشگران و اعضاء هیئتب. عامل مشارکت به ارزیابی توانمندی

ارائه اطالعات و توضیحات در رابطه اهمیت اجتماعی » و« پژوهشیهای ارائه اطالعات و توضیحات در رابطه بااهمیت یافته

پردازد. درمجموع نسبت سطح رضایت و عدم رضایت از علمی میاز دیدگاه پژوهشگران و اعضاء هیئت «اهداف پژوهشی

برخوردارند. بر اساس  1/12بنابراین موافقان نسبت به مخالفان از برتری  است؛ درصد 3/0درصد و  2/92 مشارکت به ترتیب

راکز علمی در متوان گفت سطح ارزیابی مشارکت در محیط پژوهش از دیدگاه پژوهشگران و اعضاء هیئتاین برتری می

ز پژوهشی مراک اندرکاراندستمسئوالن و  رسدیمبا توجه به این برتری به نظر پژوهشی اسالمی در حّد بسیار خوبی است. 

اشند.انجام داده بهای پژوهشگران مراکز پژوهشی اسالمی توانمندی مات مناسبی برای افزایشاقدا اسالمی توانسته باشند

 های پژوهشیباورها و نگرش های بسیار مهم در بهبود فرایندهای آموزشی و گسترش خدمات علمی،یکی از موضوع

أثیرات مهمی ت ی اجتناب یا انجام تحقیق،درزمینۀ پژوهش است. باورهای پژوهش برا ویژه باورهای مربوط به خود پژوهشگر،به

کارشکی و  نقل در گراوند، 2919 ،1کوالزا و باکن لو،) تواند عامل مهمی برای انجام یا عدم انجام پژوهش باشددارد و می

است که بر اساس ارزیابی پژوهشگران و اعضاء  درصد نمره بسیار خوبی برای این مقیاس 2/93نمره  (؛1302 آهنچیان،

برنامه های آموزشی را در به دست آوردن کارایی  2آمده است.همجنین زاچرمندستعلمی در مراکز پژوهشی اسالمی بههیئت

با ال اساسی می داند زیرا این برنامه ها دوره هایی هستند که آگاهی، مهارت و شایستگیهای الزم را به پرورش 

 .میدهند

های روش های آماری،روش های نگارش پژوهش،روش دانش مهارتی به عنوان مثال روش های تحقیق،پیشنهاد: آموزش 

وسط ت های آموزشی ضمن خدمتاز طریق برگزاری کارگاه استفاده از تجهیزات الکترونیکی در راستای انجام دادن پژوهش،

ربط؛های ذیمعاونت پژوهشی حوزه و سایر دستگاه

 های شخصیتیج وضعیت محیط پژوهشی ازنظر عامل ویژگیسوم پژوهش: نتای سؤال

از وضعیت مناسبی برخوردارند. درمجموع نسبت سطح  شدهمشاهدهمراکز پژوهشی اسالمی در این عامل و متغیرهای  

است. پژوهشگرانی که نسبت به توانمندی  درصد 9/1درصد و  9/۲3به ترتیب  های شخصیتیرضایت و عدم رضایت از ویژگی

غلب مضطرب ا مطمئن نیستند و همچنین اعتقاد ندارند که تمرین و تالش به موفقیت منتهی خواهد شد، برای انجام پژوهشخود 

تگی کنند در عوض پژوهشگرانی که به شایسگیرند احساس عدم شایستگی میشده و خصوصاً زمانی که مورد ارزیابی قرار می

. )تر هستندند و در کار پژوهشی موفقتوانند به تحقیق بپردازمی خود اعتقاد دارند،

)  

 های فردی بر عملکرد پژوهشیسؤال چهارم پژوهش: تأثیر ویژگی

های فردی پژوهشگران مراکز پژوهشی اسالمی بر عملکرد پژوهشی بود. سؤال چهارم پژوهش در پی بررسی تأثیر ویژگی

سال سابقه کار را  22پژوهشگران با بیش از  ،0دار بین باور و نظر پژوهشگران سطح وجود اختالف معنینتایج تحلیل واریانس 

                                                           
1

2



 ... ارزیابی محیط دانش آفرینی درو همکاران:  کریمی

20 

 

سال سابقه کار دارای فعالیت پژوهشی بیشتر  22نشان داد. به این معنی که پژوهشگران سطح چهار و پژوهشگران با بیش از 

هستند که امری منطقی است.

 قدردانی

شکر و اند تما بوده گریاریدر قم که   یاسالم یو پژوهشگران مراکز پژوهش اتیاعضاء ه یمقاله از تمام نیپژوهشگران ا

 .کنندیم یقدردان

 تعارض منافع

نشده است انیب سندگانیگونه تعارض منافع توسط نو چیه

 

 

 



 (9318نامه مدیریت دانش )ویژه، یازدهمطالعات کتابداری و علم اطالعات. سال م
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