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31-56صفحات/ 1392زمستان /دوازدهمشماره/ سال چهارم/ جوانان شناختیمطالعات جامعهفصلنامه 

وري علمی اعضاي همبستگی کیفیت زندگی و بهره
*ت علمیأهی

1بستیزاده چوبحیدر جانعلی

2اهللا فرزانهسیف

3اصغر غالمیعلی

:چکیده
دانشــگاهعلمــیتأهیــاعضــايعلمــیوريبهــرهوزنــدگیکیفیــتبــینرابطــهبررســیبــه مطالعــهایــن

ــد ــادرت نمــوده اســترانمازن ــراي. مب ــدگی شــدهاســتانداردپرسشــنامهازاطالعــاتآوريجمــعب ــت زن کیفی
اعضـاي کلیـه راحاضـر تحقیـق آمـاري جامعـه . اسـت شـده اسـتفاده سـاخته محقـق وسازمان جهـانی بهداشـت   

شـده هاسـتفاد شـماري تمـام شـیوه ازنمونـه حجـم انتخـاب بـراي . دادنـد تشـکیل مازندراندانشگاهعلمیتأهی
ــاییبررســیجهــت. اســت ــیشازپرسشــنامهپای ــاخآلفــايآزمــونوآزمــونپ ــه. شــداســتفادهکرونب هــايیافت

علمــیتأهیــاعضــايعلمــیوريبهــرهوزنــدگیکیفیــتبــیندارمعنــیهبســتگیبیــانگرپــژوهشازحاصــل
، انـد بـوده ربرخـوردا مطلـوب تـري  زنـدگی کیفیـت سـطح  ازکـه اسـاتیدي این بـدان معنـی اسـت کـه    .باشدمی

.اندباالتري نیز بودهعلمیوريبهرهمیزانداراي

.مازندراندانشگاهعلمی،تأهیعلمی اعضايوريبهرهزندگی،کیفیت:هاواژهکلید

8/7/1392: یخ پذیرشتار20/6/1391: تاریخ وصول* 
hjc@umz.ac.ir، مازندران، ایراندانشگاه مازندرانشناسیگروه جامعه-1

mfilib@yahoo.comشناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بابل، بابل، ایرانگروه جامعه-2

asghar_gholami85@yahoo.com، بابل، ایرانکارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه ازاد واحد بابل-3
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مقدمه-1
همینبهوشدهمحسوبجانبههمهتوسعهبرايضروريارکانازعلمیتولیداتحاضرعصردر

تولیدفرآیندازايعمدهبخش. شودمیتلقیجهانکشورهايبینتمایزهايشاخصترینمهمازجهت
فعالیت. باشدمیآناصلیگرانکنشعنوانبهعلمیتأهیاعضايودانشگاههايفعالیتمحصولعلم

ملهجاز. باشدارتباطدرعواملوشرایطازايمجموعهبااستممکندیگريفعالیتنوعهرنظیرعلمی
- بهرهواجتماعیشرایطوعواملبینروابطخصوصدرکنکاشعلمی،مطالعاتکارکردهايووظایف

زندگیکیفیتبینرابطهبررسیجستجويدرحاضرتحقیقراستا،ایندر. استاندیشمندانعلمیوري
.باشدمیمازندراندانشگاهعلمیتأهیاعضايعلمیوريبهرهو

لهأمسبیان-2
نیـرو، ایـن يدهنـده تشـکیل عوامـل واسـت آنانسـانی نیرويسازمانی،هرمنابعمهمترینازیکی

واسـتعداد کـافی، يانگیـزه داشـتن ونیازهایشـان رفعصورتدرکهشماريبینیازهايباهستندافرادي
نسـانی انیرويبهنیزدانشگاهپیشرفتوموفقیت. گرفتخواهندکاربهسازمانخدمتدرراخودمهارت

نباشـند، انگیزهباوشایستهانسانینیروينگهداريوجذببهقادردانشگاهوالنؤمساگر. داردبستگیآن
درحیـاتی نهادیکدانشگاه. شودمیمواجهمشکلباخطیروظایفوهاولیتؤمسانجامجهتدردانشگاه

رافرهنگـی وسیاسـی اجتمـاعی، ،اقتصـادي يتوسـعه توانـد میکهنهادياست،ملتیهريتوسعهفرایند
وآمـوزش . اسـت نهفتـه پـژوهش وآمـوزش عمـده فعالیتدودردانشگاهيبرجستهنقش. نمایدتسهیل

). 42: 1385دیگرانورحیمی(کندمیپیدامعنادانشگاهماهیتدرکهاستاساسیویژگیدرپژوهش
علمـی هـاي پـژوهش کهداردنوجودتردیديوشکهیچواستعلمیهايپژوهشعصرماعصر

کشـورها بـین تمـایز وتفـاوت شاخصمهمترینازعلمتولیدامروزه. استجوامعوهاملتبرتريمالك
ومیسربخشیرضایتوهماهنگتوسعهکهاستبشريدانشوعلمتوسعهونشرطریقازشودمیتلقی

آنهـا درتحقیقـات وعلـم رشـد بـا مـع جوایـافتگی توسـعه امروزه. )2، 75، 1375رازقی،(شودمیحاصل
جـا هـر واسـت یافتـه توسـعه نیزجامعهداردمنزلتعلمکهجاییداردانکارغیرقابلواستوارپیوندهاي

بـر حیـاتی موضوعدواینبینمتقابلکنشداردواالییمنزلتلزوماًهمعلمشودیافتايپیشرفتهجامعه
پویـایی وگرفتنجانآنحاصلوشودمیانجامولیتؤمستعمیموعقالنیتتفوقبهاعتقاداتازبستري

).89: 1380صدیق،(استعلمیتحقیقاتومطالعات
وتوسـعه عناصـر تـرین اساسـی ازوعـالی آمـوزش نظامهايلفهؤممهمترینازعلمیتأهیاعضاي

بتواننـد هرچهور،کشهردرمختلفهايحوزهعلمیتأهیاعضاي. آیندمیشماربهکشوريهرپیشرفت
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خواهـد بیشـتري شـتاب کشورآنپیشرفتوتوسعهدهند،ارائهبهتريکمیتوکیفیتباراخودخدمات
بـه کـه اسـت علمـی اطالعـات تولیـد علمـی تأهیاعضايعملکردمحصوالتوپیامدهاازیکی. گرفت

چنـین وجـود دلیـل بـه . شودمیهارائ.... واستانداردگزارش،مقاله،کتاب،ازاعماطالعاتیمنابعصورت
پیـدا معنـا حـوزه ایندرعلمیباروريشاخصعلمی،جامعهسطحدرمصرفیروندگونهاینوتولیدات

سـنجش بـراي اخیـر دهـه چنـد درکـه اسـت هاییشاخصانواعازیکیعلمی،باروريشاخص. کندمی
اهمیـت . اسـت شدهواقععلمرانسیاستگذاوعلمینظرانصاحبتوجهموردووضععلمیهايفعالیت

وکـرد بیانکمیزبانبهراعلمیهايفعالیتوضعیتتوانمیآنکمکبهکهآنجاستشدهیادشاخص
کشـور یـک درايحـوزه درعلمیهايفعالیتازعینیتصویريبهاینازوپرداختآنگیرياندازهبه

درفـرد هـر کـه رسانیاطالععلمیمنابعتعدادازاستعبارتتعریف،بربناعلمیباروري. یافتدست
).1380:196مزینانی،(سالیکطیخاصحوزهیکدرمنابعاینتعدادمجموعوسالطی

علمـی وريبهـره میـزان دارايدانشـگاهها علمیهیاتاعضايدهندمینشانتحقیقاتوهایافته
وشـرایط بـا توانـد مـی دانشـگاهیان علمـی وريبهـره وضعیتشناختی،جامعهنگاهدر. هستندمتفاوتی
درچـه اگـر . گیـرد قـرار اجتمـاعی عوامـل وشـرایط ثیرأتـ تحـت وباشدرابطهدراجتماعیهايویژگی

مطالعـاتی مازندران،دانشگاهعلمیتأهیاعضايعلمیهايفعالیتمیزانشناختیجامعهبررسیخصوص
حدودازبعداما. استشدهانجام) 1378ابراهیمیوصالحی؛1381خوشفرپور،شارع(گذشتههايسالدر
. گیـرد صـورت خصـوص ایندرشناختیجامعهمطالعاتکهاستاستداللقابلتحقیقات،اینازسالده

درودهـد نشـان رااحتمالیتغییراتبنماید،ثريؤمکمکشناختیجامعهدانشتراکمبهتواندمیمهم،این
مهمتـر : شـود واقـع مفیـد منفیعواملثیرأتکاهشومثبتاجتماعیشرایطتقویتبرايسیاستگذاريراه

وزنـدگی کیفیـت بینرابطهبررسیپیرامونايمطالعهدسترسقابلمنابعوتحقیقيپیشینهبررسیاینکه،
مـذکور مـوارد اساسبر. دهدنمینشانرامازندراندانشگاهعلمیتأهیاعضايعلمیوريبهرهوضعیت

زندگیکیفیتوعلمیوريبهرهوضعیتبررسیضمنداردسعیمطالعهاینموضوع،اینبررسیدفوایو
میـزان وزنـدگی کیفیـت بـین يرابطـه نوعخصوصدرکنکاشبهمازندراندانشگاهعلمیتأهیاعضاي

.)توصیف و تحلیل همبستگی(بپردازدآنهاعلمیوريبهره

ي تحقیقپیشینه- 3
ت علمـی  أبررسی کیفیت زندگی کاري اعضاي هی«در تحقیقی با عنوان ) 1390(نورشاهی و سمیعی-

.را مورد بررسی قرار دادند»دانشگاه هاي دولتی ایران و ارائه راهکارهایی براي بهبود آن
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هاي دولتی ایران و ارائـه  أت علمی دانشگاههدف این تحقیق، بررسی کیفیت زندگی کاري اعضاي هی
ت علمی دانشگاه ها تشکیل أنفر از اعضاي هی693جامعه آماري آن را . باشدد آن میراهکارهایی براي بهبو

یافته هاي این تحقیق نشان داد که بر اساس میـزان سـه نـوع    . دادند و از روش پیمایشی استفاده شده است
ت علمـی مـورد   أوهشی و خدمات علمی و اجرایی، کیفیت زندگی کـاري اعضـاي هیـ   ژفعالیت آموزشی، پ

ي هاي رشد و توسـعه مندي هیات علمی از فرصتسطح بهره. مطلوبی برخوردار نیستی از وضعیتبررس
هاي مشـارکتی در بـین   رتباطات و فعالیتمیزان تعامالت، ا. اي نیز در حد پایین و متوسط ارزیابی شدحرفه

ین نظـر بیشـتر   برابنا. صد از پاسخگویان در حد متوسط ارزیابی شدت علمی توسط بیشترین درأاعضاي هی
اي و فرهنگ سازمانی به عنوان عوامـل  رفتار و عدم رعایت اخالق در فضاي زندگی حرفهپاسخگویان سوء

.ت علمی شناسایی شدندأثیرگذار بر ابعاد کیفیت زندگی اعضاي هیأت
وري پرسـتاران  ارتباط کیفیت زندگی کـاري و بهـره  تحقیقی به منظور بررسی) 1388(دهقان نیري -

مـورد  هايواحـد % 9/41ته هـا نشـان داد ازنظـر    یاف. هاي دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام داد ستانبیمار
هـا کیفیـت زنـدگی کـاري     ها در سطح متوسط قرار دارد تنها یک دهـم آن پژوهش کیفیت زندگی کاري آن
اري بـه  همچنین، همبستگی معناداري بین بهره وري و کیفیـت زنـدگی کـ   . خود را مطلوب گزارش نمودند

. دست آمد
تحت عنوان بررسی رابطه کیفیت زندگی کاري و ) 1387( کمالی و نارنجی ثانی تحقیقی توسط میر-

نتایج به دسـت آمـده از   . هاي تهران و صنعتی شریف انجام شدت علمی دانشگاهأرضایت شغلی اعضاي هی
از نظر کیفیت زنـدگی کـاري در   هاي تهران و صنعتی شریفگویاي آن بود که استادان دانشگاهاین تحقیق 
هـاي کیفیـت   لفـه ؤباالي قرار داشـتند؛ بـین م  نامطلوب و از  نظر رضایت شغلی در سطح نسبتاًسطح نسبتاً

بین میزان کیفیت زندگی کاري و رضایت شـغلی  .زندگی کاري و رضایت شغلی رابطه مثبتی وجود داشت
دارد و تنها از بعد یکپارچگی و انسجام اجتماعی کـه  داري وجود نمذکور تفاوت معنیهاياستادان دانشگاه

ت أشود تفاوت اندکی وجود دارد؛ به عبارت دیگـر، اعضـاي هیـ   ابعاد کیفیت زندگی کاري محسوب میاز 
علمی دانشگاه صنعتی شریف از یکپارچگی و انسجام اجتماعی باالتري نسبت به اسـتادان دانشـگاه تهـران    

.  برخوردارند
) بر اسـاس مـدل والتـون   (تحقیقی با هدف مقایسه کیفیت زندگی کاري )1387(ان یاوري و همکار-

-هاي آموزشی تربیت بـدنی دانشـگاه  هها و گروت علمی دانشکدهأهاي آن در بین اعضاي هیوخرده مقیاس
نتایج نشان داد که میانگین کیفیت زندگی کـاري در دانشـکده هـاي تربیـت بـدنی      . هاي دولتی انجام دادند

تفـاوت معنـی داري در کیفیـت زنـدگی     . درصد اسـت 46/49هاي آموزشی برابر در گروهدرصد و78/51
هاي آموزشی مستقل تربیت بدنی مشاهده نشد و تنها تفـاوت معنـی داري در   ها و گروهکاري بین دانشکده
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ـ . بعد توسعه قابلیت هاي انسانی مشاهده گردید یـت  ت علمـی بـا کیف  أبین سن و سابقه تدریس اعضاي هی
عی بـین  همچنین در بعـد وابسـتگی اجتمـا   . داري وجود داشتي و برخی از ابعاد آن رابطه معنازندگی کار

در کل، کیفیت زندگی کاري اعضاي هیات علمی تربیـت بـدنی در حـد    . دار بودزنان و مردان تفاوت، معنا
.مشابه بودمتوسطی بود و کیفیت زندگی کاري در دانشکده ها و گروه هاي آموزشی تربیت بدنی 

در 1387پایان نامه کارشناسی ارشد خـود را در رشـته ي جامعـه شناسـی در سـال      : ماکوان اکملی-
ت علمـی دانشـگاه   أعوامل اجتماعی موثر بر میزان همکـاري اعضـاي هیـ   (( دانشگاه مازندران تحت عنوان 

ی بر میزان همکاري علمی هدف این تحقیق، بررسی تاثیر عوامل اجتماع. ، به انجام رسانده است))کردستان
اعضاي هیات علمی دانشگاه کردستان می باشد مبانی نظري این پـژوهش برآمـده از آراي نظریـه پـردازان     

نفـر  160جامعه آمـاري آن را  .است»رندل کالینز«و »وارن هگستروم«جامعه شناسی علم، به ویژه نظریات 
شکیل می دهند روش تحقیق پیمایشـی اسـت و   ت86-87از اعضاي هیات علمی دانشگاه کردستان در سال 

هاي این پژوهش یافته. اندداده ها با استفاده از روش هاي آماري، توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده
نشان می دهد که اساتید داراي سرمایه فرهنگی و انرژي عاطفی بیشتر،از میـزان همکـاري علمـی بیشـتري     

ت علمی و همکاري علمی آن رابطه معکـوس وجـود دارد متغیـر    أي هیبین سابقه کاري اعضا. برخوردارند
.ارتباطات و تعامالت، همبستگی ضعیفی با همکاري علمی دارد

مقاله اي تحت عنوان تعامالت دانشجویان، انگیزش و کنشگران رشته اي به انجام ) 1385(قانعی راد-
هـدف از ایـن بررسـی،    . عی پرداختـه اسـت  نفر از دانشجویان رشته هاي علوم اجتما361پژوهشی در بین 

ماعی و آموزشی ارزیابی مناسبات و تعامالت دانشجویان در قلمروهاي گوناگون از جمله در زمینه هاي اجت
هاي نظري این پژوهش برآمده از آراي نظریه پردازان جامعه شناسـی علـم اسـت و بـر     پنداشته. بوده است

جاد انگیزش و انرژي عاطفی و نیز یادگیري و موفقیـت تحصـیلی   اساس آنها تعامالت بین دانشجویان در ای
بر اساس این . یافته هاي این پژوهش، برخی از فرضیات تدوین شده را اثبات می کند. ثیرگذار استأآنان ت
این دانشجویان انگیزش و . ها دانشجویان با یکپارچگی اجتماعی بیشتر، یادگیري تعاملی بیشتري دارندیافته

دانشـجویان یکپارچـه تـر    . طفی بیشتري دارند و از رشته تحصیلی و اسـتادان خـود راضـی ترنـد    انرژي عا
، فـراهم  دستاورد اصلی پـژوهش . برخوردارندپیشرفت تحصیلی بیشتري دارند و از خود اثربخشی باالتري

هاي تجربی براي جلـب توجـه پژوهشـگران و سیاسـتگذاران بـه اهمیـت فضـاي ارتباطـات         ساختن زمینه
.شجویی در پیشرفت تحصیلی و گسترش احساس رضایت و اثربخشی در بین آنان استدان

اي در در تحقیق خود به بررسی کیفیت زندگی کاري پرستاران حرفه) 2007(بنگ کوفول -
کیفیت زندگی کاري پرستاران در ابعاد یکپارچگی اجتماعی، عوامل . هاي خصوصی پرداختبیمارستان

هاي شغل باالتر از امنیت در حد متوسط؛ در بعد ویژگیو زندگی و رشد و محیطی، فضاي کلی کاري 
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همچنین بررسی همبستگی . متوسط؛ و در بعد حقوق و دستمزد منصفانه پایین تر از متوسط ارزیابی شد
.بین سابقه کار و کیفیت زندگی کاري حاکی از وجود رابطه معناداري بود

هـا و الگوهـاي علـم در    شاخص«اي پژوهشی تحت عنوان لهمقا2009المیدا و همکارانش در سال-
و قول و کتاب شناسی اي نقل اند دسترسی به پایگاه دادهد آنها در این تحقیق اظهار داشتهانانجام داده»ااروپ

که گردد با این وجود فقدان درك از آنچه دادن مسیري است که بازده علمی در آن ارزیابی میدر حال تغییر
اطالعـات بـراي طراحـی کـردن     د از داده استخراج شود وجود دارد و سیاست علمی بر مبناي ایـن  توانمی

بعد از پیشـنهاد گـور   1970و 1960هاي سنجش علمی در ارزیابی تحقیقاتباشد کاربرد شاخصمشکل می
بـه  فیلد از شاخص نقل و قولی علمی جهانی پدیدار شد و به طور وسیعی امـروزه کـاربرد دارد  بـا توجـه    

دسترسی آسان به پایگاه داده مناسب وجود دارد موسسه هاي خصوصی و محققـان اکنـون براسـاس بـازده     
این تحقیق براي کمک به درك بهتر اینکه چطور علـم در اروپـا سـازماندهی شـد     .علمی طبقه بندي شدند

ردنـد هـدف   سـال گذشـته را تحلیـل ک   10انجام گرفت در این تحقیقی بازده علمی کشورهاي مختلف در 
در ایـن  . هایی براي مشخص کردن ساختارهاي علمـی کشـور بـود   اصلی این تحقیق تعریف کردن شاخص

دهد نتیجه این پژوهش نشان می. ر گرفتتحقیق ارزیابی بازده علمی از لحاظ کمی و کیفی مورد مطالعه قرا
سـبی قلمـرو علمـی در    هاي مرتبط با موقعیت جغرافیایی یک فاکتور برجسته اسـت کـه اهمیـت ن   که جنبه

.گرددنی قابلیت تولیدات علمی محسوب میکشورهاي اروپایی و تحول زما

دیدگاه ها و نظریه ها-5
گرابرونرویکرد-5-1

يپـرآوازه شـناس جامعـه مرتـون کـی رابرتعلمشناسیجامعهدربرونگرارویکرداصلیبنیانگذار
جوامـع درآناجتماعیکارکردهايوعلماجتماعیروابطشدننهاديبربرونگرارویکرد. استآمریکایی
باشـد مـی متمرکـز علمـی نظـام کـارکرد بـا اجتماعیواقتصاديسیاسی،عواملمیانارتباطبرومختلف

یـا تعیـین دسـتخوش راعلمـی هـاي واقعیـت کنندمیکاررویکرداینبایاحوزهایندرکهدانشمندانی
اینکهکلیاصلیک). 82: 1370توکل،(دانندمیاجتماعیعواملشخصاًموعلمیماورايعواملجبریت
نظـري خاصگیریهايجهتبهوابستهوتابععلمنهادعملکردکهاستاینباشدمیآنبرمبتنیرویکرد

فـرض قبـول بـا بلوم،نظربهاستفرهنگیواجتماعیسیاسی،اقتصادي،دیگرنظامهايونهادهاعلمیو
مسـتقل علـم واسـت میسـر علـم ازخـارج عواملتأثیرتحتعلماجتماعیوشناختیابعادفهممذکور،
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و) Fournier(1فـورنیر اعتقادبه. استخودازبیروناجتماعیوفرهنگیعواملتأثیرتحتبلکهنیست،
تـأثیر تحـت سویکاز: استمضاعفوابستگیدارايسومجهانکشورهايدرعلمیهايفعالیت2ماهو

نفـوذ وعلمـی هـاي اولویـت ازمتـأثر دیگر،جانبازواستخویشجامعهساختاريوفرهنگیعوامل
معـروف شناسجامعهينوشته"داريسرمایهروحوپروتستانیاخالق". استصنعتیبزرگکشورهاي

درمرتنکههاییشاخصوعواملنوعهمچنین. استبرونگراییفرضقبولبرمبتنیوبر،ماکسآلمانی،
توجـه آنهـا بـه ،"انگلسـتان هفدهمقرندرجامعهوتکنولوژيعلم،"عنوانتحتخود،دکتراييرساله
شـارع پـور و   (دهدمینشانراتکنولوژيوعلمبهنسبتاورویکرددربرونگراییيروحیهتسلطکرده،

مـی قـرار مختلفـی اننظـر صـاحب ونظریـات برونگرا،رویکردچهارچوبدر). 34-1381:35همکاران،
. کنندمیتأکیدعلمازخارجعواملازپژوهشیوعلمیهايفعالیتوعلمتأثیرپذیريبرکهگیرند

مارکسیستینظریه-5-1-1
بـراي شـدن قائـل اصالتباکهاستنظریاتیونظرانصاحباولینازمارکسیستینظریهومارکس

ومعرفتجملهازروبناییاصطالحبهعناصرسایرتغییراتمعه،جادرزیربنایییااقتصاديوماديعوامل
دیـدگاهی شناخت،موضوعبهمارکسنگاه. داندمیجامعهاقتصاديوماديزیربنايدرتغییرتابعراعلم

شناسـانه جامعهنگاه. سازدمیمرتبطاجتماعیطبقهبهخاص،طوربهواجتماعیهستیبهراآنکهاست
مـرتبط اجتمـاعی طبقهبهخاص،طوربهواجتماعیهستیبهراآنکهاستدیدگاهیرفت،معبهمارکس

اسـت تحلیلقابلدیدگاهشترکلیچهارچوبدروندرمعرفت،بهمارکسشناسانهجامعهنگاه. سازدمی
. روبناستوزیربناچهارچوبآنو

روبنـا، واسـت تولیـد روابطوتولیداينیروهشاملزیربنا. زیربناستبرمبتنیاي،جامعههرروبناي
حـوزه دراندیشـه، وشـناخت بنـابراین . باشـد میآگاهیومعرفتوحقوقیسیاسی،نهادهايبرمشتمل

تولیـد روابـط مارکسمرتن،نظربه. باشدمیجامعهزیربناییشرایطازمتأثروگرفتهقرارجامعهزیربنایی
وکلـی ویژگـی مـادي، زنـدگی درتولیـد شـیوه دیگر،عبارتبه. داندمیهااندیشهروبنايواقعیپایهرا

تأکیـد هـم مـرتن وشدگفتهکههمانطورکندمیتعیینرافکريوسیاسی،اجتماعیفرآیندهايعمومی
طبقهساختاربرآنان،شناختیجامعههايپایهبهافرادهاياندیشهوهاایدهپیوندبرايمارکسنماید،می

بهاندیشه. گیردنمیقراراندیشندهطبقاتیموقعیتدرمکانیکیطوربهصرفاًاندیشهالبته،. ورزدیمتأکید

1-Fournier
2- Mahue
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فشـارهاي وآرزوهـا تضـادها، بااجتماعیموقعیتکه،ايطبقهبامتناسبزیراشود،میدادهنسبتطبقه
). 52: 1381دیگران،وپورشارع(گرددمیمرتبطمعینتاریخی–اجتماعیزمینهدروندرطبقاتی،
بـه راافراداندیشهونمودهتبیینکارکردهایشانبرحسبراافکارکردمیسعیمارکسکوزر،نظربه

افکارکهداشتاعتقادمارکسدیگر،عبارتبه. سازدمرتبطشانطبقاتیهايپایگاهواجتماعیهاينقش
مثـال، بـراي . معتقدنـد افکـار آنبـه کـه ساختطمرتبکسانیتاریخیموقعیتوزندگیاوضاعبهبایدرا

کـه افکـاري ازمردمهرگاهاستانقالبیطبقهیکوجودمستلزمخاص،عصریکدرانقالبیافکاروجود
درکـه نماینـد مـی بیـان راواقعیـت اینواقع،در. آورندمیمیانبهسخنکشاندمیانقالببهراجامعه

شرایطزوالباقدیمافکارزوالو. اندشدهآفریدهنوینجامعهیکازعناصريموجود،جامعهچهارچوب
). 88: 1380کوزر،(استهمگاموهمراهپیشین،زندگی

طبقـاتی موقعیتوهاانساناجتماعی–اقتصاديشرایطباآگاهیواندیشهمارکس،نظرازبنابراین،
هـاي واژهبـه بنـا رسـد مـی نظـر بهبلکه. ستنیکاملجبريرابطهصورتبهرابطهاین. داردرابطهآنان

شـناخت واندیشـه اوالًغیـره، ووابستگیتطابق،تعیین،مثلاستبردهبکاربیانبرايمارکسکهمتفاوتی
ثانیـاً، . اسـت غیـره واجتماعیهستیتکاملالزامات،منابع،چهارچوبازمتأثروبر،مبتنیاجتماعیطبقه
ودیدگاه،طبقاتیآگاهیعلم،مانندمعرفتمختلفانواعبراقتصاديوجتماعیاشرایطتأثیرگذاريشاید
پدیـده شـناخت، کـه اسـت آنبیـانگر اجتماعی،شرایطبااندیشهکارکرديرابطهثالثاً. باشدمتفاوتغیره

ومـارکس کـوزر، نظـر بـه . باشدداشتهتعاملاجتماعی–اقتصاديساختارباتواندمیبلکهنیستمنظمی
کردنـد تأکیـد وشناختندرسمیتبههاایدهبرايراذاتیعملآزاديازحديخود،آثاربرخیدرانگلس

تـأثیر سـاختها اینبرنیزهاایدهاینخودطبقاتی،اقتصاديهايزیرساختسادهتأمالتازنظرصرفکه
امـور وباشـد، مـوثر عاملانهیگودیگرامورعلتاقتصاديوضعیتفقطکه،نیستاینطور. دارندمتقابل
تعـدیل درکهداردوجودمتقابلیکنشاقتصادي،ضرورتپایهبربلکه. باشندداشتهانفعالیاثرصرفاًدیگر

).214: 1380کوزر،(استمطرحمتقابلکنشاینخودهمیشهنهایی،

وبرماکسنظریه-5-1-2
گرایـی، برونفرضقبولبا»داريسرمایهحیهرووپروتستاناخالق«خودمشهوراثردروبرماکس

مـی مـذهبی عوامـل ازمتـأثر رااروپـا درتجربیعلومتوسعههمچنینوداريسرمایهپیشرفتوپیدایش
عنـوان تحـت خاصـی مـذهبی اخالقوپروتستانتیزمعنوانتحتمسیحمذهبدراصالحاو،نظربه. داند

شـیوه بررسیبهخودمطالعاتدروبر. کردندفراهمتجربیعلومهتوسعبرايرامناسبیبسترپیوریتانیسم،

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

39...                                                  گی زندهمبستگی کیفیت

اجتماعیاخالقیاتبهتبدیلطریقازهاایده. استعالقمندتاریخدرموثرنیروهايبههاایدهتبدیلهاي
. گذارندمیتأثیرتاریخدر

کالمعلم. نیستهبیمذوکالمیآثاردرموجودهايتوصیهواخالقینظریهاخالقیات،ازوبرمنظور
ومعرفـت ابزارهـاي اولوهلـه درآنهـا ولـی . باشندمیاهمیتدارايمعینی،شرایطتحتهرچندمذاهب
روانهـاي زمینـه درکـه رفتارهاسـت بـر علمـی هايانگیزهمذهبی،اخالقیاتازمنظور. هستندشناخت
مطالعـه برايوبربنابراین. ندیابمیگسترشتاریخیمشخصهايموقعیتدرومذاهبعملی–شناختی

مـذهبی، عقایـد بررسـی جـاي بهتاریخی،موثرنیروهايبهمذهبیهاياندیشهوهاایدهتبدیلچگونگی
مـذهبی هاياندیشهتبدیلی،چنیندر. دهدمیقراربررسیموردراجهانیمذاهباجتماعیشناسیروان

عالئـق، وهـا اندیشهتقارباینازوگیرندمیقرارباطارتدرمعینیاجتماعیگروهیاملتطبقه،قشر،با
حضـور امکـان کـه شودمیحاصلاجتماعی–شناختیروانویژهتأثیراتبامتحركوپویاوضعیتیک

).108: 1379راد،قانعی. (سازدمیفراهماجتماعیکنشعاملینمعناییساختارهايدرراهااندیشه
ایـن دیگـر نظـران صاحبماننداوکهنیستآنمعنیبهبرونگرایی،ایمپاراددروبرماکسدادنقرار
معنـی بـدان بلکـه . سـازد مـی برقرارتوسعهمذهبیاخالقیاتبینمستقیمیوعینیوعلیرابطهپارادایم،

بـا دیگـر، بیـان به. سازدمیبرقراررابطهعلمازخارجعنصریکباعلمیفعالیتوعلمبینوبرکهاست
نحـو بـه همعلمیفعالیتاستداشتهوجودپروتستانیاخالقکههرجاعلم،بهمذهبیاخالقمثبتنگاه

).56: 1381دیگران،وپورشارع. (استیافتهتوسعهچشمگیري

نزوپارستالکوت-1-3- 5
کند،میایفااجتماعینظامبرايعلمکهکارکرديبرحسبعلمنهادجایگاهکهاستمعتقدپارسونز

برتريیکدارايمتعددکارکردهايوجودبااجتماعینهادهرکهداردمیاذعاناو. شودمییینتع
استقاللمعنايبهامراین. داردتخصصخاصکارکردووظیفهیکانجامدریعنیاستکارکردي
وباشندمینیزکارکرديوابستگیداراينهادهاحالعیندرامااستاجتماعینهادهايکارکردي

سطحازهنگامینظام،خردهیکعنوانبهعلمنهاددارندقراریکدیگرباپیوندوتعاملدرآنهاکارکردهاي
سایرازساختاريتمایزپذیريواستقاللعیندرکهاستبرخوردارباالترينهادینگیوثباتواستقرا

چهاربرمبتنیرااجتماعینهادهرزنوپارس. باشدآنهابانیزکارکرديارتباطداراياجتماعی،نهادهاي
الزاماتاینشدنبرآوردهگرودرنظاممستمروجودوتعادلحفظکهکندمیفرضکارکردياقتضاي

: باشدمی
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پیرامونشمحیطبرحالدرعینوکندپیداسازگاريخودمحیطبابایداجتماعینهادهر: 1تطبیق
. باشدداشتهکنترل

آنهابهوکندانتخابهدفعنوانبهراعناصريخودبرايبایستیاجتماعیامنظهر: 2هدفکسب
. کندپیدادست

. باشندداشتهانسجاموپیوستگییکدیگربابایستینظامیکدرمختلفعناصر: 3انسجام
باشدمیجمعییافرديکنشگرانهاينقش–واحدهاازايمجموعهبرمشتملاجتماعینظامهر

استممکنواحدهااینمتقابلهايکنش. کنندمیتعیینرااجتماعینظامکارکردیکدیگرباتعاملدرکه
وروابطیکپارچگی،وانسجامکارکرد. باشندیکدیگربامتضادبرعکس،یاگر،حمایتمتقابلطوربه

میحفظرانهاآبینهمبستگیویکپارچههمدیگربانظامموثرکارکردجهتراواحدهابینمناسبات
. نماید

حفظوایجادبایدراآنهابامتناسبهايانگیزشورفتارفرهنگیالگوهاينظامیهر: 4الگوحفظ
حفظ. شودمیمشخصنهادینارزشینظامیکباهمیشهاجتماعینظامیکپارسونز،نگاهاز. کند

بهفراینداین. استاجتماعینظامرهکارکرديالزاماولینآنشدننهادینهوارزشینظاماینتمامیت
تغییراتپیدایشاوقاتگاهی. استارزشیدگرگونیجهتموجودفشارهايمقابلدرنظامتثبیتمعناي

موقعیتازناشیانگیزشیهايتنشیاواجتماعینظامبهمربوطفرهنگینظامازبیروندرفرهنگی
اجتماعینظامآندرونهايارزشتغییربرايرافشارهاییاستممکنشخصی،درونمنابعاجتماعی،

نظامتثبیتبهتمایل. نمایدتهدیدرانهادينقشانتظاراتباسازگاريجهتفرديانگیزشیاوکندایجاد
الگوحفظکارکردکهفرهنگیهايرویهطریقازنهادین،هايارزشتغییربرايفشارهاییبامواجههدر
. گیردمیصورتاستگرفتهنام

نهادهايباعلممناسبتومحیطیعواملوکارکرديوابستگیبرهدفکسبوانطباقکارکردهاي
الگوحفظوانسجامکارکردهايکه،استدرحالیاینوداردتکیهفرهنگیواجتماعیسیاسی،اقتصادي،

علمنهادکهاستمعنادانباینو. دارندبیشتريتأکیدعلمساختاردرتمایزپذیريوکارکردياستقاللبر
میخویشپیرامونبهخودمعقوالتوهنجارهابرحسبامانیستمنفصلوبریدهمستقل،محیطاز

موقعیتباهمزمانیبرايرابیشتريآمادگیهدفکسبوتطبیقکارکردهايدیگر،معنايبهاندیشد

1.Adaptation
2.Goal - attainment
3.Integration
4.Latency/pattern Maintenance
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برخوردارندبیشتريگراییدرونازراخیکارکرددوکهدرحالیوبخشدمیپیرامونیمحیطبااجتماعی
).35-36: 1387محمدزاده،(

دربارهبرونگرارویکردنظرانصاحببرخینظریاتوهادیدگاهبخشایندرگذشت،همچنانکه
پیشرفتکهباورنداینبررویکرداینپردازاننظریه. استشدهمطرحعلمیفعالیتانجاموعلمتوسعه

فرهنگیمساعدومناسبشرایطازمتأثراساساًولیمعلولنهپژوهشیوعلمیفعالیتانجاموعلم
ارزشوهنجارهااگروبودخواهدعلمکاربرديونظريمحصوالتوعلمپشتیبانوخواهانيجامعه

درعلمنهاد. باشدداشتههمسوییوهماهنگیعلمیاجتماعهايارزشوهنجارهاباکلجامعههاي
جامعهسويازکههاییحمایتمیزانبهپژوهشیوعلمیفعالیتوبابد،میتوسعهوگیردمیپاجامعه
پژوهشیوعلمیفعالیتمتغیررویکرد،اینمطابقبنابراین. یابدمیرونقورشدجامعهدرکندمیکسب
طرفاز. استمعلحیطهازبیروندرموجودفرهنگیوسیاسیاجتماعی،اقتصادي،متغیرهايتأثیرتحت
. داراستراخودخاصهايگزارهدرونگرا،رویکرددیگر،

گراکلیتیادرونگرارویکرد-5-2
يعرصهواردگراکلیتیادرونگرارویکردعنوانتحتدیگريرویکرد1960هايسالدر
علمیکرد،روایندرکهاستدلیلاینبهدرونگرایادرونیعنوان. شدعلمشناسیجامعهمطالعات

کهاستآنمعنیبهگراکلیتوشود،میتوجهعلمیاجتماعدرونمتغیرهايوعواملبهوتلقیمستقل
ایندرکلیديمفهومیک"علمیاجتماع". نگرندمیسیستموکلیکيمثابهبهراعلمیاجتماع
محسوبکلی،يجامعهمقابلدر،1نظامخردهبهترتعبیربهیانظامیکعنوانبهخودکهاسترویکرد

). 111: 1378دیگران،وصالحی(استعلمیاجتماعوجودبهقائمعلمپیشرفتدیدگاه،ایناز. شودمی
عواملیبهآنتوجه. داردتأکیدعلمینظامکلبربیشترودارددارنظامنگرشینهادي،یادرونگرارویکرد

برخورداريوجامعهدرعلمیزیربنايایجادوتوسعهاتموجبکهاستعلمنهادوعلمیجامعهسطحدر
علمی،سیستمدروناجتماعیروندهايبررویکرداین. سازدمیفراهمراتحقیقاتی–علمیهویتاز

علم،شناسانجامعهاعتقادبنابر. شودمیمتمرکزشدهکنترلکارکرديمتقابلهايکنشعنوانبهاساساً
میتبعیتهستند،) دستوري–توصیفی(اخالقینوعازکههنجارهاییمجموعهازمتقابلهايکنشاین

کارکرددارايعلمی،روشگرفتنبکارجهتیاوعلمپیشرفتبراينیزهنجارهااینخودکهکند،
). 65:1370توکل،. (هستند

1 . sub system
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سیسـتم وظـام نبرخـود بیشـتر تأکیدبلکهندارداهمیتچندانعلمازبیرونعواملرویکردایندر
علمـی هـاي واقعیـت ونـدارد اعرابازمحلیعلم،بیرونیجبریتوتعیندیگر،عبارتبه. استعلمی
قبیـل ازمتعـددي عناصـر بـر استمشتملعلمیفضاياینکههستندعلمیاجتماعدرونفضايازمتأثر

وتخصیصـها مـالی، اعتبارهايها،رقابتدانشمندان،ارتباطاتعلمی،مجالتکتابها،کشفیات،دانشمند،"
توجیهـات، حقیقت،مالکهايپیشرفت،قوانیناخالق،هنجارهاي،دارايعلمیاجتماعهر"... هااولویت

شـناخت بـراي معیارهـایی دانشمندانمثال،براي. باشدمیهاییمالكوهاگذاريارجپذیرفتنها،ردکردنها،
بـه دانشـمندي چـه یاوشود،دادهنوبلجایزهالمثلفیعلمیکارکدامبهاینکه: دارندعلمیدستاوردهاي

داخلهايارزشومعیارهایامحکهامسائل،يهمه. غیرهوشودانتخابعلمیمرجعیاصاحبنظرعنوان
کـه شـود میمالحظهترتیببدین). 111: 1378دیگران،وصالحی. (هستندعلمیاجتماعنامبهفضایک

وعینـی عناصر. استذهنیوعینییاغیرماديوماديعناصرکلیيدستهدوارايدعلمیاجتماعفضاي
ذهنـی وغیرمـادي عناصروغیره،ومالیاعتباراتمیزانومجالتها،کتابدانشمندان،تعدادمانندمادي

نایـ کـه غیـره، وادعاهـا ردکـردن وپـذیرش حقیقت،هايمالكاخالقیات،ها،ارزشهنجارها،قبیلاز
) . 64: دیگرانوپورشارع(هستندعلمیهايفعالیتوهاواقعیتبرموثرعواملعناصر،

رزنیک. ب. دیویدينظریه-5-2-1
بـراي مـوثري ابزارراهاآنواستکردهمطرحراخاصیارزشیمعیارهايمرتونازالهامبارزنیک

مطـرح راخاصـی ارزشیمعیارهايمرتونازالهامباکرزنیهنجارهاي. داندمیعلمیاهدافبهدستیابی
بـر بیشـتر رزنیـک هنجارهـاي . دانـد میعلمیاهدافبهدستیابیبرايموثريابزارراهاآنواستکرده

نـوعی يمنزلهبهعلمیتولید. برخوردارندکمتريشمولازوبودهترمشخصومتمرکزعلمیرفتارهاي
يمثابـه بـه رفتـاري، اسـتانداردهاي واصـول کـه گیـرد میقرارعلمیهدافايزمرهدرعلمیرفتاراز

هـا آلایـده ایـن بـا راخـود علـم چنانچهکهاستاینرزنیکفرض. استحاکمآنبررفتار،راهنماهاي
وعلـوم بینمهمیهايتفاوتکهاینوجودبارزنیکنظربه. داشتخواهدبهتريعملکرددهد،مطابقت

همـان کـه مشـترك ايحرفـه معیارهـاي واهـداف لحـاظ ازهاآنامادارد،وجودآنختلفمهايرشته
رفتـار کلیاستانداردهاياساسوپایهمشتركهايویژگیاین. دارندمشارکتهمبااستدانشپیشرفت

:ازعبارتندرزنیکموردنظراستانداردهايواصول. کندمیفراهمراعلوميهمهدر
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آنرانتایجوهادادهخاص،هايسوگیريبدونتحقیق،مراحلهمهدربایددانشمندان: 1صداقت-
دادهتحلیلوتولیديزمینهدرهاصداقتیبیازبسیاريانواععلمدر. دهندجلوهصادقانههستندکهطور

کـردن، جعـل : ازعبارتنـد ها،دادهپردازشهنگامدرخصوصبهها،صداقتیبیگونهاین. داردوجودها
هـاي فرضیهتأییدبرايیاودلخواهنتایجبهرسیدنبرايآمدهدستبهنتایجدردستکاريوتغییروتقلب
بـه دسـتیابی آنازنکـردن پیـروي کـه اسـت علممهمبسیاراصولازیکیصداقتاصلتحقیق،ياولیه

حـل امکـان هـم ودانـش يجـو وجسـت امکـان همکهطوريبهکرد،خواهدغیرممکنراعلماهداف
. بردمیبینازراعملدرمشکالت

هماننـد دقـت، . برسـانند حـداقل بـه راتجربـی وروشـی فردي،اشتباهاتبایددانشمندان: 2دقت-
. اسـت مهـم دانـش يتوسـعه بـراي اشتباهازاجتنابودهدمیتوسعهراعلماهدافبهوصولصداقت،
. شودآمیزفاجعهاجتماعینتایجبهشدنمنجرواعتمادکاهشابع،مناتالفموجباستممکناشتباهات

پـذیراي ودادهراخـود تحقیـق مجـدد بررسـی ياجـازه دیگرانبهبایددانشمندان: 3نظروسعت-
تعصبگرایشاتازپیشگیريطریقازرادانشيتوسعهموجباتاصلاینباشند،جدیدعقایدوانتقادها

اعتمادوهمکارانازجويایجادبهکمکطریقازهمچنینو. کندمیفراهمجانبدارانهوغیرنقادانهآمیز،
مـی مشـارکت علـم يتوسعهدرمختلف،منابعازموثرياستفادهبرايدانشمندانساختنقادروعلمدر

. کند
ایـده پیگیـري وپژوهشـی، فرضـیات وموضوعانتخابخود،تحقیقرفتاردردانشمندان: 4آزادي-

پـرورش دانـش، بسـط درمهمـی نقـش آزادياصـل . باشـند آزادبایدقدیمیهايایدهنقدوجدیدهاي
. داردعلمیدانشاعتمادافزایشوعلمیخالقیت
واعتبـار . شـود مـی جـوایز وپولحیثیت،احترام،تشویق،شاملپاداشواعتبار: 5پاداشواعتبار-
وتنبیـه طریـق ازدیگـر سـوي ازودهدمیافزایشراتحقیقبرايندانشمنداانگیزشسویکازپاداش

. کندمیایفامهمینقشاشتباهاتوخطاهاتصحیحودانشمنداناعمالکنترلدرسرزنش
تربیـت وآمـوزش بکارگیريبهنتواندوقتیحرفهیکزیرااستمهمعلمدرتربیتاصل: 6تربیت-
وظیفـه همچنین. کنندتربیتراآیندهدانشمندانبایددانشمندان. شدخواهدمتوقفبپردازد،جدیداعضاي

1 . Honesty
2 . Carefulness
3 Openness
4 . Freedom
5 . Credit
6. Education
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دركفقـدان درعلـم کهچرااستایشانيبرعهده،علمیدركبهدستیابیدرمردمعمومازحمایتي
. بیندمیآسیبعمومی،
دروددهنـ انجـام جامعهحالبهمفیدوارزشمندتحقیقاتبایددانشمندان: 1اجتماعیولیتؤمس-

رسـانی اطـالع يوظیفـه هـا آندارند؛مسئولیتخودتحقیقنتایجبینیپیشقابلاجتماعیتأثیراتبرابر
راعلمـی هـاي سیاسـت سـاختن فـراهم بـه کمـک عمومی،هايبحثدرمشارکتمردم،عمومبهنتایج

. استسودمندلمعبرايعلمازعمومیهايحمایتافزایشطریقازاجتماعیمسئولیت. دارندبرعهده
مردميهمههمانندنیزهاآن. کنندپیرويکارشانبهمربوطقوانینازبایددانشمندان: 2قانونمندي-
جوانـب . شـود مـی آسـیب دچـار علـم صورتاینغیردرودارندقانونازاطاعتبراياخالقیوظایف
ازعمـومی حمایـت تضعیفموجبهاآنازپیرويعدموداردراخودبهمختصقوانینتحقیقمختلف

. شودمیعلم
علمـی يجامعـه ودهنـد توسعهبایدرامختلفمنابعازاستفادههايفرصتدانشمندان: 3فرصت-

همچنـین وتعصباتوهاسوگیريبرغلبهبرايعلم. کندبازجدیدهايایدهوافرادسويبهراخودباید
گونـاگونی هـاي روشوهـا رهیافـت ها،ایدهها،فرضیهبهتوجهوآزمونبهنیازعینی،دانشبهدستیابی

افکـار وفاقازتاکندمیظهورمتفاوتتفکراتوهاشخصیتها،فرهنگبرخوردازبیشترحقیقت. دارد
دانشمندانگیرد،انجامزیادوسعتدربایدعلمیگذاريسرمایهکهدارداینبرداللتفرصتاصل. مشابه

جنسـیتی، نـژادي، خصوصـیات دلیـل بهخودهمکارانبینتبعیضازوگیرندکاربهراختلفمافرادباید
. کنندخودداريسنیوقومیملیتی،

دانشمنداناگرواستشدهساختهاعتمادوهمکارييپایهبرعلمیيجامعه: 4جانبهدواحترام-
خواهـد کاهشعلمیاهدافیريپیگوشدخواهدشکستهبنیادایننگذارنداحترامیکدیگربهدانشمندان

. یافت
بـراي ودارنـد اختیـار درراتکنولـوژیکی وانسـانی اقتصـادي، محدودمنابعدانشمندان: 5کارآیی-
. کننداستفادههاآنازعقالنیصورتبهبایداهدافشانبهدستیابی

1 . Social Responsibility
2 . Legality
3 . Opportunity
4 . Mutual Respect
5 . Efficiency
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پـژوهش وعاتموضـ بـا بایـد دانشمندان: 1)شوندگانتحقیق(هاآزمودنیحقوقرعایتواحترام-
ورادقـانعی (بماننـد پایبنـد اخالقـی اصـول بـه وکنندرفتارخاصمالحظاتها،حیوانوهاانسانخود،

).177-180: 1387دیگران،
وآداب"دربـاره رزنیک،دیویدومرتنرابرتیعنیاجتماعی،اندیشمنددوروایتورویکردمقایسه

و"گیـري شکلزمانترتیب"حیثازآنانرویکردآنکه،رغمبهاست،متمرکز"فناوري–علمدراخالق
نظـام اجتمـاعی نهـاد راعلـم مرتنکهحالیدر. استتمییزقابلکامال"آنماهیتوعلمپردازيمفهوم"

اعمالاخالقی،حیثازکهاستخاصیشدهنهادینهادابازمتمایزييمجموعهدارايکهداندمیمندي
واسـت خـود خـاص ايحرفـه اخـالق دارايکهداندمیايحرفهمثابهبهراعلمرزنیککند،میاقتدار

وعلـم بـه نسـبت اجتمـاعی اعتمـاد دارد،مثبتـی تاثیرعلم،کارکردبرآنکهضمنايحرفهاخالقرعایت
رغـم بـه متفکردوهرکهاستاینگیردقرارتوجهموردبایدکهاينکته. دهدمیافزایشراآناصحاب

دررااخالقـی هـاي معیـار بهاقتداءیابودناخالقیفقطنهدارند،آنماهیتوعلمتعریفدرکهوتیتفا
آنتوسعهوعلمکارکردبرايرااخالقآن،ازفراترحتیبلکهکنند،میتوصیهعلمیکارانجاموشناخت
راآنهـا بـه اقتـداء وداندمیعلمذاتیرا) هنجارها(اخالقیرفتارمرتنحالیکهدریعنی،. دانندمیاساسی

علـم ايحرفـه اهـداف بـراي رااخالقـی معیارهـاي رزنیکداند،میمفیدعلمنهادياهدافتحققبراي
آنـا . دانـد مـی حکومـت ومـردم اعتمادتدوامرمزوگريايحرفهعینراآنهارعایتودانستهضروري
. انـد کـرده بیانعلمیکارانجاموشناختدراخالقییبوهنجاريبیازراخودنگرانینحويبههمچنین

اهـداف تحقـق بـه قادردانشگاههاوعلميحرفهیانهاداخالقی،بیوهنجاريبیشرایطدرآنانعقیدهبه
اخـالق دیـدگاه، دوهـر درهمچنین،. شوندمیروبروبیشتريايحرفهونهاديناکامیهايباونیستندخود

راآنآلتبـاخ فیلیـپ جملـه ازفنـاوري -علمدراخالقحوزهاندیشمندانآنچهازگیريجلوبرايعلمدر
).10: 1387دیگران،وودادهیر(استضرورينامد،می"دانشگاهوعلمدرعامدانهفریبکاريوفساد"

گرفتـه قـرار بحـث مـورد علمشناسیجامعهدرنظريدیدگاههايازیکیعنوانبهدرونگرارویکرد
اجتمـاع «عنـوان تحـت فضـایی دروندرعلمـی فعالیتدیدگاه،اینمطابقگردیدبیانکههمانطور. است
استعناصريوهالفهؤمدارايخودجامعه،کلازنظامیخردهعنوانبهاجتماعاینشودمیانجام»علمی

وهنجارهـا مطـابق وافضـ ایندروندرمحققانودانشمندانمتقابلکنشواجزااینبینتعاملاثردرکه
فعالیتبهدستکنش،عامالنعنوانبهدانشمندانوآیدمیدرحرکتبهعلمجریاناخالقیاتش،وقواعد
فضـاي دردانشـمندان بهاستوابستهپژوهشیوعلمیفعالیترویکردایندر. زنندمیپژوهشیوعلمی

عبـارتی بـه . گـردد نمیواقعتوجهموردچندانبیرونیعواملتاثیروعلم،نظامخردههنجاريواجتماعی

1 . Respect for  subjects
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گـردد فراهمعلمیاجتماعدراجزاوعناصرالزمهايحداقلاگرکهاستآندیدگاهاینفرضپیشدیگر،
نهـاد ویابدمیجریانهمعلمیفعالیت. نمایندعملآنقواعدواخالقیاتوهنجارهامطابقدانشمندانو

.کندمیحرکتپیشرفتوتوسعهسمتبهعلم

مفاهیمنظريتعاریف-6
-میتشریحراوسیعیوگنگاصطالحییاواژهکههستندکلماتییاعباراتمفهومی،تعاریف-1
آنخودجزبهدیگريکلماتبابایدمفهوم) الف: باشندداشتهصفتدوبایدمفهومیتعاریف.نمایند
).90: 1383ساروخانی،(داردحانرجمنفیتعریفبرمثبتتعریف) ب.شودتعریفمفهوم

سـالمت ( بعـد چهاردارايکهزندگیکیفیتاستشدهاستفادهاصلیمفهومدوازهافرضیهدر-2
شدهگرفتهکاربهمفاهیمدیگرازباشدمی) محیطیسالمتواجتماعیروابط،روانیسالمت،جسمانی

. باشدمیعلمیوريبهرهپژوهشایندر
نظاموفرهنگبهتوجهبااشزندگیموقعیتازفردیکشخصیبرداشتهبزندگیکیفیت-3
ابعادتعاریف.شودمیگفتهاحتیاجاتشواستانداردهاانتظارات،اهداف،باآنرابطهنیزواشجامعهارزشی
.باشدمیذیلشرحبهزندگیکیفیت
عنوانبهراناختیشزیستسالمتکهاستبدنکاملکردنعملدهندهنشان: جسمیسالمت-4
هايفعالیتشامل؛کهگیردمینظردراعضابقیهباکاملهماهنگیباوبدناندامعملکردبهینهحالت

ناراحتی،ودردتحرك،خستگی،وقدرتپزشکی،هايکمکوداروییموادبهوابستگیزندگی،روزمره
.باشدمیاستراحتوخواب
دیگرانوخودباشخصسازگاريواواطرافدنیايوشخصبینتوازنحالت: روانیسالمت-5

ظاهروخودازتصویرشامل؛کهاستزیستمحیطهايواقعیتوخودهايواقعیتبینهمزیستیو
حافظهیادگیري،تفکر،شخصی،مذهبی،روحی،اعتقاداتنفس،بهاعتمادمنفی،ومثبتاحساساتبدنی،

.تمرکزو
هرشناختتواناییواجتماعیعملکرداجتماعی،هايمهارتسطوح: اجتماعیارتباطات-6
تمامیتورفاهاجتماعی،واقتصاديشرایطبرواستتربزرگجامعهازعضويعنوانبهخودازشخص
کهاستجامعهدرفرداجتماعیسالمتهماناینکهشودمیتوجهاجتماعیشبکهبارابطهدرشخص
.جنسیفعالیتاجتماعی،حمایتشخصی،ارتباطاتشامل؛
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علومبهداشت،(زندگیمحیطازعواملیکنترلازعبارتستمحیطسالمت: محیطیسالمت-7
انساناجتماعیوروانیجسمی،سالمترويايگونهبهکه) شلوغیوازدحامسروصدا،ژنتیک،پزشکی،

در(اجتماعیدرمانیوبهداشتیهايمراقبتایمنی،آزادي،مالی،وماديمنابعشامل؛کهگذارندمیثیرأت
درمشارکتجدید،هايمهارتواطالعاتبهدسترسیهايفرصت،)درمانیکیفیتوبودندسترس
نقل،وحمل،)هواوآبوترافیکصدا،سروآلودگی،(فیزیکیمحیطتفریح،وفراغتاوقاتهايفعالیت

.خانهمحیطومسافرت
-بهـره افـزایش محـور کهشودمیاطالقعلمیهايژوهشپازايمجموعهبه: علمیوريبهره-8

دانشـگاهی هايمحیطدرکه. استعملکرداثربخشیوکاراییگیرندهبردروريبهرهو. استعلمیوري
.شودمیمحسوبعلمیوريبهرهشاخصعلمیهايپژوهشافزایش

مفاهیمعملیاتیتعریف-7
ساختنکار،این. استعلمیکحتیواژگانقرارداديایسادهتعریفازبیشترکاريسازيمفهوم

بهبایددستگاهی،مفهومخواهعلمی،خواهسازيمفهوم. استواقعیامرفهمیدنبرايانتزاعیمفهوم
گستردهترکیبیمفاهیم،همهکهدانستبایداما. باشدهمراههاشاخصومولفهابعاد،تشخیصوتفکیک
اینکهیاباشندداشتهشاخصتکیامولفهیکوبعدیکفقطاستممکنیممفاهازبرخیاماندارند
).114: 1381کامپنهود،وکیوي( باشندداشتهشاخصتنهاونداشتهبعدي

زندگیکیفیتمفهومسازيعملیاتیبهمربوطاالتؤسوهالفهؤم،ابعاد:1شمارهجدول

هامولفهابعادمفهوم

زندگیکیفیت

روزمره،کارفعالیت،تحرك،خواب،انرژي،طبیهايدرمان،جسمانیدردنیجسماسالمت

روانیسالمت
دار،معنیخوب،زندگیاحساس

خودازرضایت،بداحساس،بدنظاهريشکل،تمرکز

جنسیروابط،دوستانعاطفیهايحمایت،مناسبشخصیروابطاجتماعیرابطه

محیطسالمت
اطالعات،درمانیوبهداشتیخدمات،مالیبنیه،زندگیمحل،امنیتاحساس

آمد،تفریحورفتوضعیت،روزمره،محیط

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

دوازدهمشماره/چهارمسال /شناختی جوانانمطالعات جامعهفصلنامه48

علمیوريبهرهبهمربوطمشخصاتومفاهیم:2شمارهجدول
مشخصاتمفهوم

علمیوريبهره

مقالهخالصه،کاملعلمیمقاله،ترویجی-علمیمقاله،مروري-علمیپژوهشی،مقاله-علمیمقاله
کاملمقاله،علمیویرایش،کتابچاپتجدید،تالیف،نظارتوعلمی،ارزیابیشگزار،بدیعاثر،اختراع،علمی
پژوهشییافته،طرحخاتمهپژوهشیطرح،خارجیمقالهچکیده،خارجیکاملمقاله،داخلیمقالهچکیده،داخلی
دکترينامهپایاندکتري،مشاورهنامهپایانارشد،راهنمایینامهپایانارشد،مشاورهنامهپایانراهنمایی،جاري

روش تحقیق-8
همبسـتگی  -یا پیمایش است این پیمایش بصورت توصـیفی (Survey)تحقیق حاضر از نوع بررسی

ت علمـی دانشـگاه مازنـدران کـه بـه      أجامعه آماري این پژوهش شامل تمامی اعضاي هی. انجام شده است
256بـه  1390-91صورت تمام وقت مشغول فعالیت هاي علمی باشند است این اعضاء در سال تحصیلی

ت علمی،در صورت انجام نمونه گیـري بـر روي   أبا توجه به عدم دسترس به کلیه اعضاي هی. نفر می رسد
این جامعه آماري،از میزان نمونه آماري کاسته می شود وتعمیم دادن نتـایج ایـن پـژوهش بـه کلیـه جامعـه       

مل تمام شـماري بـر روي ایـن    آماري از لحاظ علمی درست نمی باشد، به همین جهت سعی شده است ع
حجـم نمونـه تحقیـق    .جامعه آماري صورت گیرد تا تعداد نمونه براي تحقیق کم نباشد و قابل تعمیم باشـد 

بدین معنی که در پژوهش حاضر، .نفر می باشد256حاضر، همان جامعه آماري کل می باشد که تعداد آن 
توجه به اینکه تعدادي از پاسخگویان حاضر بـه  اما با. روش نمونه گیري به صورت تمام شماري می باشد

.نفر رسیده است100این پژوهش به  پاسخگویی نبودند، در نهایت حجم نمونه 

سنجشابزاررواییواعتبار- 9
شـیوه، ایـن دراسـت شـده اسـتفاده سازهاعتبارروشازهاسنجهاعتبارارزیابیبرايتحقیقایندر
. گیردمیصورتنظريانتظاراتبانآمطابقتحسببرسنجهارزیابی

آنپایـه بـر کـه کرونباخآلفايضریبوهاآیتمبیندرونهماهنگیکهآنجاازاعتبارسنجشجهت
مقیـاس روایـی سـنجش بـراي است،سنجشابزارهايپایاییبررسیهايشیوهترینعمومیازداردقرار
واسـت ايگویـه همبسـتگی مـاتریس برمبتنیکهاخکرونبآلفايازنیزتحقیقایندراستفادهموردهاي

ازپرسشـنامه، ابهاماتونقایصرفعبراي.استشدهاستفادهکند،میمشخصراطیفکلرواییضریب
دانشـگاه علمـی هیئـت اعضـاي ازنفر15آزمونپیشایندر.شداستفاده) pretest(آزمونپیشروش
رانـواقص بعضـی آزمونپیشهايیافتهتحلیلوتجزیه.دادندسخپاسؤاالتبهتصادفیطوربهنظرمورد
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.شـد نهـایی پرسشـنامه ترتیـب بـدین وشـدند طرفبرنواقصاینبالطبعکهساختآشکارپرسشنامهدر
“کرونبـاخ آلفـاي ”روایـی تحلیـل ازاستفادهباودرونیپایدارياساسبرموجودهايگویهرواییتحلیل

مبین،یکورواییعدممبین،صفرکمیتوبودهمتغیریکوصفربینضریبنای.استگرفتهصورت
:استقراراینبهضریباینآماريوریاضیتعریف.باشدمیسؤاالتکاملروایی

)1(1 


N

N
a




N :سؤاالتتعداد:
 :سؤاالتبینهمبستگیمیانگین
 :آلفااخکرونبرواییضریب

:استشدهگزارشآزمونپیشدرتحقیقاصلیهايمتغیرکرونباخآلفايمیزان-5-3شمارهجدولدر
زندگیکیفیتابعادبهمربوطهايگویهبرايرواییضریب:3جدول شماره 

رواییضریبهاگویهتعدادمتغیرها
260.88زندگیکیفیتمیزان

70.73جسمانیسالمتبعد
60.75روانیتسالمبعد
30.73اجتماعیروابطبعد
80.82محیطسالمتبعد

آمدهبدست0.86ازبیشمتغیرهاهمههايگویهبرايرواییضریبکهدهدمینشانمزبورجدول
قابلرواییمیزانکهسنجدمیرامزبورمتغیردرصد86ازبیشمربوطههايگویهکهدهدمینشانکهاست
تحقیقمتغیرهايسنجشبرايشدهطراحیابزاردهدمینشانآزمونایننتایجواقعدر.شدبامیقبولی

. استمناسب
نتایج و یافته هاي تحقیق-10
توصیف متغیرهاي فردي-10-1

درصد آنان 80درصد را زنان و 20که از این تعداد . نفر بوده است100تعداد کل افراد نمونه تحقیق 
-درصـد رسـمی  27درصـد پیمـانی،   23در خصـوص وضـعیت اسـتخدامی؛    . مردان تشکیل می دهنـد را 
19درصد استادیار، 70درصد مربی، 5در مورد مرتبه علمی؛ . اندقطعی بوده-درصد رسمی50مایشی و آز

درصـد پاسـخگویان از   10در نهایـت بـر اسـاس نـوع دانشـکده؛      . درصد استاد بوده انـد 6درصد دانشیار، 
درصد حقوق و علوم سیاسـی،  3درصد تربیت بدنی و علوم ورزشی، 5دانشکده الهیات و معارف اسالمی، 
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درصد علوم پایه 15درصد علوم انسانی و اجتماعی، 42درصد علوم اقتصادي و اداري، 6درصد شیمی، 9
.  انددرصد دانشکده علوم ریاضی بوده10و 

بررسی استنباطی-10- 2
ول بررسی متفاوت بودن میزان کیفیت زندگی اعضاي هیئت علمی دانشگاه مازندران بر حسب دانشکدهجد: 4شمارهجدول 
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، سالمت روانی، روابط اجتماعی، سالمت محیطسالمت جسمانین یبکهدهدهاي جدول فوق نشان مییافته
وضعیتتقریباحیثاینیعنی هر هشت گروه از.وجود ندارديداریان بر حسب دانشکده تفاوت معنیپاسخگو

.یکسانی دارند
ت علمی دانشگاه مازندران بر حسب مرتبه أجدول بررسی متفاوت بودن میزان کیفیت زندگی اعضاي هی: 5جدول شماره

علمی

-سطح معنی
داري

خطاي استاندارد میانگینFمقدار 
انحراف 
استاندارد

گروهفراوانیمیانگین
میزان 
کیفیت زندگی

064/0500/2

مربی0.331970.742313.14295

سالمت 
جسمانی

استادیار0.060130.499503.095269
دانشیار0.117150.497023.412718

استاد0.240940.590173.47626

000/0246/8

مربی0.143370.320592.80005

سالمت روانی
استادیار0.063240.517682.751267
دانشیار0.130980.540063.333317
استاد0.195630.479203.44446

016/0620/3

مربی0.133330.298143.80005
روابط 
اجتماعی

استادیار0.067930.534853.725862
دانشیار0.063970.247744.177815
استاد0.083330.166673.75004

335/0145/1

مربی0.107530.240442.72505
سالمت 

محیط
استادیار0.064220.525662.591467
دانشیار0.085830.364152.826418
استاد0.194770.477082.64586

000/0752/6

مربی0.109920.245803.11705

کل
استادیار0.050950.388033.013358
دانشیار0.057850.208573.485513
استاد0.047340.094683.28534
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یان بر حسب مرتبه علمی تفاوت معنیپاسخگویت زندگیفین کیبکهدهدهاي جدول فوق نشان مییافته
.برخوردارندمتفاوتیعنی هر چهار گروه از کیفیت زندگی .وجود دارديدار

یعنی هر .وجود ندارديداریتفاوت معنان در سطوح مختلف مرتبه علمی ین سالمت جسمانی پاسخگویب
.تقریبا یکسانی برخوردارندسالمت جسمانیچهار گروه از 

ــ ــی پاســخگویب ــ ین ســالمت روان ــه علمــی تفــاوت معن ــر حســب مرتب یعنــی هــر .وجــود دارديداریان ب
.برخوردارندمتفاوتسالمت روانیچهار گروه از 

یعنــی هــر .وجــود دارديداریتفــاوت معنــان بــر حســب مرتبــه علمــییپاســخگوروابــط اجتمــاعی ن یبــ
.برخوردارندمتفاوتروابط اجتماعیچهار گروه از 

یعنــی هــر .وجــود نــدارديداریان بــر حســب مرتبــه علمــی تفــاوت معنــیپاســخگوســالمت محــیط نیبــ
.تقریبا یکسانی برخوردارندسالمت محیطچهار گروه از 

ت علمی دانشگاه مازندران بر حسب أهره وري علمی اعضاي هیجدول بررسی متفاوت بودن میزان ب: 6جدول شماره 
وضعیت استخدامی، دانشکده و مرتبه علمی

داريسطح معنی
Fمقدار 

خطاي استاندارد 
میانگین

انحراف 
استاندارد

میانگین
فراوانی

گروه متغیر

0.063 2.84

0.11545 0.55369 65430. 23 پیمانی وضعیت 
0.17426استخدامی 0.90547 0.8111 27 آزمایشی-رسمی

0.18643 1.31829 1.2420 50 قطعی-رسمی

0.007 3.019

0.04958 156790. 0.325 10 الهیات و معارف اسالمی

دانشکده

0.58344 1.30461 1.6300 5 تربیت بدنی و علوم ورزشی
0.13229 0.22913 0.2 3 و علوم سیاسیحقوق
0.80132 2.40396 2.0944 9 شیمی
0.25552 625900. 0.925 6 علوم اقتصادي و اداري
0.09392 608670. 0.8024 42 علوم انسانی و اجتماعی
0.17707 685790. 1.0067 15 علوم پایه
0.47563 1.50408 1.3850 10 علوم ریاضی

0.014 3.71

0.05099 0.11402 0.1400 5 مربی
مرتبه 
علمی

0.10158 849900. 85500. 70 استادیار
0.40290 1.75620 1.5421 19 دانشیار
0.25744 0.63061 1.5333 6 استاد
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ان بر حسب وضعیت استخدامی یپاسخگوعلمین بهره وريیبکهیافته هاي جدول فوق نشان می دهد-١
.وجود ندارديداریتفاوت معن

وريبهرهزانیکه میطور.ارددوجود يداریده تفاوت معنان بر حسب دانشکیپاسخگوعلمیبهره ورينیب
، هاي تربیت بدنی و علوم ورزشیهمچنین دانشکده. انشکده بوده استدریشتر از سایبشیمیدانشکده درعلمی

. هاي دیگر استعلوم ریاضی و علوم پایه به ترتیب بیشتر از دانشکده
بطوریکه میزان بهره .وجود دارديداریی تفاوت معنان بر حسب مرتبه علمیپاسخگوعلمیوريبهرهن یب

.وري در گروه دانشیار و استاد بیشتر از مرتبه هاي استادیار و مربی است
یعلميو بهره وریت زندگیفین ابعاد کیپیرسون بیب همبستگیجدول ضر: 7جدول شماره 

سطح معنی داريمیزان همبستگیمتغیرها
566/0-059/0سالمت جسمانی 
020/0*238/0سالمت  روانی 
0.1270.246روابط اجتماعی
0.1610.117سالمت محیط
043/0*226/0کیفیت زندگی

با توجه . آمده است7وري علمی در جدول شماره ضرایب همبستگی میان ابعاد کیفیت زندگی با بهره
:توان گفت کههاي جدول مذکور میبه داده
- وري علمی منفی و بسیار ضعیف است تا حدي که معنادار نمیانی و بهرهرابطه بین سالمت جسم.1

لذا فرضیه وجود رابطه بین سالمت جسمانی . است05/0چون سطح معناداري مشاهده شده باالتر از . باشد
.شودوري علمی رد میو بهره
توان اطمینان میدرصد 98و تا . وري علمی مثبت و معنادار استرابطه بین سالمت روانی و بهره.2

لذا فرضیه . باشدشدت رابطه نیز متوسط قوي می. اظهار کرد که بین این دو متغیر رابطه مثبتی برقرار است
.گیردوري علمی مورد تایید قرار میوجود رابطه بین سالمت روانی و بهره

- عنادار نمیوري علمی مثبت و بسیار ضعیف است تا حدي که مرابطه بین روابط اجتماعی و بهره.3
لذا فرضیه وجود رابطه بین روابط اجتماعی . است05/0چون سطح معناداري مشاهده شده باالتر از . باشد

.شودوري علمی رد میو بهره
-اي که معنادار نمیوري علمی مثبت و بسیار ضعیف است به گونهرابطه بین سالمت محیط و بهره.4

لذا فرضیه وجود رابطه بین سالمت محیط و . است05/0تر از چون سطح معناداري مشاهده شده باال. باشد
.شودوري علمی رد میبهره
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وري علمی با ابعاد مختلف کیفیت زندگی حاکی از آن است که مقایسه ضرایب همبستگی بین بهره. 5
-ادار نمیدر سایر موارد روابط موجود معن. باشدوري علمی با سالمت روانی معنادار میتنها رابطه بین بهره

.باشد
درصد 95و تا . وري علمی مثبت و معنادار استدر مجموع رابطه بین کیفیت زندگی و بهره. 6

. باشدمیمتوسطشدت رابطه نیز . توان اظهار کرد که بین این دو متغیر رابطه مثبتی برقرار استاطمینان می
.گیردایید قرار میوري علمی مورد تلذا فرضیه وجود رابطه بین کیفیت زندگی و بهره

پیشنهادات پژوهشی-11
در پایان تحقیق ، به بیان پیشنهادات پژوهشی جهت بهبود روند تحقیقات بعدي و صراحت و گویایی 

.بیشتر در موضوعات مشابه می پردازیم
ت علمی از أاز آنجا که اعضاي هی. ت علمی برجسته استأامروزه در دانشگاهها نقش اعضاي هی-

ش وتولید دانش نو براي جامعه ی دانشگاهها ومراکز آموزش عالی هستند و وظیفه آنان انتقال دانمنابع اصل
با وجود اهمیت . ، لزوم توجه به محیط کاري آنان یکی از وظایف مسؤوالن مراکز آموزش عالی استاست

صورت نقش اعضاي هیات علمی در پیشبرد اهداف دانشگاهها، درکشور ما پژوهش کافی در مورد آن 
. نگرفته است و سئواالت متعددي مطرح است که نیاز به تحقیق بیشتري دارد

هاي تشویقی، اقدامات مربوط به بهسازي کیفیت زندگی کاري شامل ، تامین امکانات رفاهی، طرح
ت علمی در مراکز آموزش أ، اهمیت به نقش و جایگاه اعضاي هی)غنی سازي وتوسعه شغل( شغلیامنیت 
اي آنان است که تصور می شود در عملکرد نمودن زمینه پیشرفت و رشد علمی و حرفهمفراهعالی و

.اعضاي هیات علمی  موثر باشد
ت علمی أتشویق دانشجویان مقاطع باالي تحصیلی به پژوهش و تحقیق در خصوص اعضاي هی-

ي کمی و کیفی هان در شاخصهوري علمی آنات آموزش عالی بویژه در مورد بهرهدانشگاهها و موسسا
.استاندارد

نمودن اصحاب علم و تحقیق با مفهوم بهره وري ي مختلف و معتبر اینترنتی و آشناایجاد پایگاهها-
.علمی در فضاي مجازي کشور

ت علمیأتقویت سرمایه اجتماعی اعضاي هی-
ت علمیأهاي روانی کیفیت زندگی اعضاي هیتقویت جنبه-
.هادر بین اعضاي هیات علمی دانشگاهوق علمیافزایش انرژي عاطفی و شور و ش-
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