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هاشيفصلنامه اند دوهفتسال/يتيتازه در علوم تربيه 1391، بهار)26مسلسل(مم، شماره  

بررسي عوامل تأثيرگذار بر عملكرد پژوهشي

اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 رودهن

1دكتر حسن هاشمي داران

1/4/91:تاريخ پذيرش26/11/90:تاريخ دريافت

:چكيده

و بـه لحـاظ نـوع اين تحقيق به لحاظ هـدف تحقيـق كـاربردي

ارتبـاطي-همبستگي مي باشد كه بـه شـيوه علّـي-تحقيق توصيفي

و نيــز بــه لحــاظ شــيوه كنتــرل متغيرهــا از نــوع  انجــام شــده اســت

.غيرآزمايشي است

و بـه منظـور بررسـي اين پژوهش بر اساس استراتژي پيمـايش

عوامل تأثير گذار بر عملكرد فعاليت هـاي پژوهشـي اعضـاي هيئـت 

جامعـة. علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن انجام گرفتـه اسـت 

پژوهش، اعضـاء هيئـت علمـي تمـام وقـت دانشـگاه آزاد آماري اين 

كه) نفر 345(اسالمي واحد رودهن  نفـر از آنـان بـه 325مي باشند

روايي پرسش نامـه مـورد اسـتفاده بـراي. پرسش نامه پاسخ داده اند

جمع آوري داده ها از طرف جمعي از اعضاء هيئـت علمـي بـا سـابقه 

و مورد تأييد قـرار گرفـت  ا. بررسي عتبـار پرسـش نامـه نيـز ضـريب

a=83% از و با اسـتفاده بوده كه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ

ضرايب همبسـتگي اسـپيرمن،. به دست آمده است SPSSنرم افزار 

و حرفه  و معني داري را بين تعدادي از متغيرهاي فردي رابطه مثبت

شـركت در دوره هـاي آموزشـي، اسـتفاده(اي اعضاي هيئت علمـي 

و حرفـه  ، انجــام طـرح هــاي پژوهشــي و عملكــرد ..) اي از اينترنــت

آن. پژوهشي آنها را نشان مي دهند نتايج رگرسيون خطي حـاكي از

درصد از تغييرات متغير وابسته عملكرد پژوهشـي68است كه حدود 

.اعضاي هيئت علمي، توسط متغيرهاي مستقل تبيين مي شود

ء هيئت علمي، پـژوهش هـاي عملكرد پژوهشي، اعضا:كليد واژه ها

. دانشگاهي، دانشگاه رودهن

، رودهن، ايران استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن-١
daran_14444@yahoo.com 

Factors Affecting Research 
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Branch 
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Abstract: 

This Survey investigates the factors affecting 

research performance of faculty members in 

Islamic Azad University Roudehen branch. 

Methodologically, this is a correlational study. 

The population of this study included all faculty 

members of Islamic Azad University Roudehen 

branch, out of which 325 faculty members filled 

the questionnaires. Reliability of questionnaire 

used to collect the data was α=83% using 

Cronbach Alpha coefficient. The Spearman 

correlation coefficient indicated a significantly 

positive relationship between some of the 

individual and professional variables (e.g., using 

internet, research project, and training classes) and 

their research performance. In general, results 

showed that the above variables could explain 

about 68 percent of the variation in dependent 

variables. 
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 ...بررسي عوامل تأثيرگذار بر عملكرد پژوهشي اعضاي هيأت علمي: حسن هاشمي داران

 مقدمه
هـا توليد دانش يكي از كاركردهاي مورد انتظار دانشگاه

وردار اسـت سسات آموزش عالي، از جايگاه ويژه اي برخو مؤ
بو در رتبه بندي آنها تأ توليـد علـم بـا بـه.ي دارده سزايثير

و ايـن،كارگيري دانش براي ايجاد علم ارتباط مستقيم دارد
م عفرايند و لميستلزم آن است كه اعضاي هيئت ، مدرسين

و پژوهشــگران دانشــگاه راه و محققــين هــاي يــافتن دانــش
هـا نتيجـه توليـد دانـش در دانشـگاه. اطالعات را بشناسـند 

ــت ــ فعالي ــاي پژوهش ــييه ــت علم ــاي هيئ ،و علمــي اعض
و پژوهشگران دانشگاه مـي باشـد كـه معمـوالً بـ ه مدرسين

و ترجمه كتب علمي و تدوين صورت توليد مقاالت پژوهشي
و جـزء وظـايف الينفـك آنـان اسـت مي نمود پيدا ...و . كند

ب وه الزمه كارگيري دانش آن است كه اعضاي هيئت علمـي
و مدرسين دانشگاه ها نسبت به محل هاي وجـود اطالعـات

و هم و روش چنين محمل دانش و رسانه هاي اطالعـاتي  ها
و شـناخت و بـه كـارگيري آن آگـاهي و بازيابي هاي يافتن

و با كسب مهارت الزم را هـاي الزم توانمنـدي داشته باشند
و به كارگيري آن، اطالعـات ارتقـاء  خود را در جهت بازيابي

و اينترنت براي فعاليـت. بخشند امروزه استفاده از كامپيوتر
آن. اجتناب ناپذير استيهاي پژوهش و رسـيدن بـه توسعه

و كشـوره  ا در طول تاريخ همواره هدف اصلي تمامي ملت ها
و خطا به اين و در اين مسير بشر بر اساس آزمون بوده است
و كوتاه ترين مسـير رسـيدن  نتيجه رسيده است كه بهترين

.از گذر توجه به علم امكان پذير است،به توسعه پايدار هم
و توليـد علـم دنياي امروز بيش از پـيش بـه پـژوهش

در. جهت رسيدن به معيارهاي توسعه وابسته مي باشـد  اگـر
و يكم  قرن بيستم، آموزش موضوع اصلي بود، در قرن بيست
و فن آوري در  و اهميت پژوهش موضوع اصلي پژوهش است
پيشرفت كشورها از نيمه قرن بيستم، پيوسته در حال ارتقاء 

و.و افزايش بوده است از اين رو هم كشورهاي توسعه يافته
سـال اخيـر، عمـده50هم كشورهاي در حال توسـعه طـي 

و ارتقاء شاخص هاي توج و اهتمام خود را در جهت تقويت ه
امروزه توليـد علـم از مهـم. مختلف پژوهشي صرف كرده اند

و تمايز كشـورهاي مختلـف تلقـي  ترين شاخص هاي تفاوت
كشور جهان از لحـاظ توليـد مطلـق 227از ميان. مي شود

و به لحاظ توليد علم به نسبت جمعيت  علم، آمريكا رتبه اول
در مطالعـه اي كـه بـر. يس رتبه اول را دارا مي باشـد، سوئ

كل توليدات علمـي  و تعداد حسب تعداد مقاالت به جمعيت
و كنفرانس هـا( بررسـي شـده، از ميـان) مقاالت در مجالت

، آمريكـا 2007ميليون مقاله نمايه شده در سـال1/1حدود 
هزار مقاله بيشترين سهم را به لحـاظ توليـد مطلـق 239با

و ژاپن به عنوان كشور دوم بـا مقاال ت به خود اختصاص داده
،. هزار دومين رتبه را دارد78چاپ حدود ، انگلستان آلمان

و ايتاليا به ترتيب رتبه هاي سوم تـا هفـتم را  ، چين فرانسه
بـه نظـر مـي رسـد بـه لحـاظ. به خود اختصـاص داده انـد 

ا. اقتصادي نيز روند تقريباً همين است ز نظـر در حال حاضر
درصد20كشور عمدتاً مسلمان كه روي هم رفته41عددي

درصــد5جمعيــت جهــان را تشــكيل مــي دهنــد، كمتــر از 
: 1386مجله آفتـاب،(را توليد مي كنند مجموع علم جهاني 

23(.
روند شكل گيري پژوهش در كشورهاي مختلف نشـان
مي دهد كـه نهادينـه شـدن پـژوهش هـاي علمـي از قـرن 

و ــوزدهم شــروع در اواســط قــرن بيســتم از زيــر ســيطره ن
مؤحكومت هاي مركزي خارج  و در اختيار  سسـه هـاي شده

و دانشگاه ها قـرار گرفتـه اسـت–علمي ه سسـؤم. پژوهشي
و دانشگاه هـا نيـز در ادامـه بـر ضـرورت هاي آموزش عالي

و تغيير ساز ه هـاي اصالح و كارهاي تحقيقاتي، فنون وشـيو
و پاسـخ مديرتي پژوهشي با گرايش بـ ه سـوي خـودگرداني

و به دنبـال افـزايش بهـره وري پژوهشـي گويي تأ كيد دارند
،( هستند و بهرنگي ).1383سنجري

با توجه به ظهور تغييـرات اجتمـاعي از قبيـل جهـاني
و انقـالب فنـاوري  شدن، جامعه دانش محور، مكانيسم بـازار
و  ــالح ــت اص ــالي در جه ــوزش ع ــار روي آم ــات، فش اطالع

و در اين راستا دانشگاه.د فروني گرفته استبازسازي خو هـا
اصــالحات آن از مفــاهيم عمــده مــورد توجــه از ديــد خــود 
و واژه كــار  ــراد برونــي تلقــي مــي گــردد، و اف دانشــگاهيان

و خدمات مي باشد(1دانشگاهي ) كه شامل پژوهش، تدريس
دليل در برداشتن هسـته اصـلي فعاليـت دانشـگاه، دارايهب

مســئوليت.)2003آريموتــو،(ي باشــداهميــت بســياري مــ
و  و توليــد دانــش بــر عهــده دانشــگاه هــا توســعه تحقيقــات

وؤم سسات پژوهشي است كه با توجه به امكانات، توانايي ها
تجارب علمي انتظار مي رود كه آنها اين رسالت را به بهترين 
و نقــش هــاي متعــدد خــود را در  نحــو بــه انجــام برســانند

و اجتمـاعي خـويش پاسخگويي به مسئوليت هـاي مـاهوي
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 1391 بهار،)26 مسلسل( دوم شماره هفتم، سال/يتيترب علومدر تازهيهاشهياند فصلنامه

را. ايفاء كنند ، دانشـگاه هـا بايـد پـژوهش در اين خصـوص
در آورند تـا فرهنگ خودجدايي ناپذير جزء،همانند آموزش

و بـا بهـره وري بيشـتر امـور را بتوانند عالمانه تـر  ، عقالنـي
و از بن بست سنجري( زشي رها شوندهاي آمو هدايت كنند

).1383و بهرنگي،
، سنجش عملكـرد بديه ي است با توجه به نوع سازمان

و سـانتانو(پژوهش متفاوت خواهد بود، بـه) 2003،ناگپاول
 1960،؛ ماركسـون 1983، فـاكس( نقل از برخـي محققـان 

مؤ)1999كول،و سسـه به تفـاوت در سـه نـوع سـازمان يـا
و دولتي اشاره مي كنند آنها به وجود تفـاوت. علمي، صنعتي

ــوع نگــ ــه جهــت دهــي پژوهشــي، الگوهــاي هــايي در ن اه ب
و نيز ارزشيابي ثيرگذاري در انتخاب موضوع هاي پژوهشتأ ي

 نظام پاداش در موسسـه هـاي. يد مي كنندكبرون داده ها تأ
ت كيـد دارنـد كـهأعلمي دانشگاهي بر فعاليت هاي پژوهشي

و نيز تربيت محققان جديد در رشته مور د نظر منجر به نشر
د. گردد مدر حالي كه ب سسه هايؤر دنباله پژوهشي دولتي

تحقيقــاتي هســتند كــه بــه درد هــدف هــاي تــدوين شــده 
و در محـيط هـاي صـنعتي نيـز. اجتماعي يا سياسي بخورد

و اولويت هاي پژوهشي اغلب براساس مالحظات بازاري بوده
.بر حسب پتانسيل هاي بازاري مورد ارزيابي واقع مي شوند

دا» چاپ« ـ اصطالحي است كه در ه نشگاه هاي آمريكا ب
و حتـي عنـوان مـي شـود كـه صورت شـعار مطـرح اسـت

و شـاخص بـراي ارزيـابي  انتشارات به عنوان بهترين متغيـر
و مؤ سسه وي محسوب كيفيت يك عضو هيات علمي، بخش

و همكاران،(مي شود  اين پژوهش به هـدف).2001ويليامز
ت وجود فعاليت هاي پژوهشـي اعضـاي هيـأمشناخت وضع 

گذار بر ميزانه آزاد اسالمي، شناخت عوامل اثرمي دانشگاعل
، دستيابي بـه يـك الگـوي نظـري در  فعاليت هاي پژوهشي

ــ خصــوص تبيــ ه ين فعاليــت هــاي پژوهشــي در جهــت ارائ
و كاربردي صورت گرفته است .راهكارهاي راهبردي

اصـلي تحقيـق هـايالآنچه كـه آمـد سـؤ با توجه به
:عبارت است از

معوامل شغل.1 و هيـاتؤي ثر بر عملكـرد پژوهشـي اعضـا
 واحد رودهن كدام اند؟ علمي دانشگاه آزاد اسالمي

م.2 و هيـاتؤعوامل پژوهشي ثر بر عملكرد پژوهشي اعضا
 واحد رودهن كدام اند؟ علمي دانشگاه آزاد اسالمي

هيـات علمـي دانشـگاه آزادي ويژگي هاي شغلي اعضـا.3
 واحد رودهن چه مي باشند؟اسالمي 

:مدل نظري تحقيق

مسئله پژوهش در دنياي امروز از جايگاه ويژه اي
از. برخوردار است ليكن موضوع حاضر براي بررسي در ايران

و سلبي. ادبيات غني برخوردار نيست بررسي عوامل ايجابي
فرآيند پژوهشي در هر رشته علمي از اهميت زيادي 

از اين رو در اين قسمت به بررسي مطالعات. برخوردار است
:انجام شده مي پردازيم

شناخت عوامل"پژوهشي دارد تحت عنوان منصوري
و نه موانع آن در» يك چرخش بينش«"رشد پژوهشي كه

روي انساني، آموزشي، نظام آن به فرهنگ پژوهش، ني

ميزان استفاده از
اينترنت سابقه تدريس در دوره

يالت تكميليتحص

كاركرد
 پژوهشي

 فرصت مطالعاتي
عضويت در جامعه

علمي

همكاري با ساير دانشگاه
و مراكز  ها

تعداد مقاالت در
 مجالت معتبر
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و مقررات مالي مي پردازد تحقيقاتي، مقررا ت اداري
).1381منصوري،(

و دانش در زماني مطالعه اي را در مورد انتقال فناوري
انجام داده است كه رابطه بين دانشكده هاي 1379سال 

).1379زماني،(مورد مقايسه قرار مي دهد دانشگاه شيراز را 
وكارهاي مناسب، در زمينه ساز)1385(غالمرضايي

مشاركت دانشگاه در عرصه ترويج، اقداماتي چون آگاهانيدن 
و اطالع رساني علمي مسئوالن امر، رايزني، تشكيل كميته 
و مشترك، برگزاري نشست هاي توجيهي با كارشناسان
و اجراي  و نيز اعضاي هيئت علمي، تدوين مسئوالن استاني

و سپس نهادينه طرح پيش آهنگ، ارزشيا و اصالح طرح بي
.وكارها را پيشنهاد كرده است سازي ساز

، در پژوهشي با عنوان اعضاي هيئت)2005(2آندروز
و موانع، و خدمات برون دانشگاهي، مشاركت، انگيزش علمي

دريافت كه قويترين فاكتور انگيزاننده براي فعاليت آنها 
و لذت بردن از فعاليت ها ي خدمات برون تمايل به مشاركت

محدوديت هاي زماني به علت. دانشگاهي بوده است
و ارزش  درگيري در ساير فعاليت ها، قائل شدن جايگاه
و فقدان  پايين براي اين فعاليت ها به وسيله دانشگاه
اطالعات كافي درباره خدمات برون دانشگاهي از مهم ترين 

.محدوديت ها در پيش روي اين فعاليت ها بوده است
، در تحقيق خود، روش جديدي)2004(و ديگران3ر بن

را براي خدمات برون دانشگاهي ارائه داده اند كه عالوه بر
آسان تر كردن ارتباط مجريان اين خدمات با عموم جامعه، 

اين برنامه. اثربخشي يافته ها به جامعه را نيز باال مي برد
وبدين شكل است كه سخنراني را با فعالي بت هاي عملي،

و كارگاه هاي .آموزشي تركيب كرده استسايت
، در تحقيق خود با عنوان)2006(و همكاران4برانينگ

و جامعه از ديد اعضاي جامعه شناسايي رابطه بين دانشگاه
به اين نتيجه رسيد كه افرادي كه حداقل سابقه يك فعاليت 
را داشته اند كه با حمايت دانشگاه در شش ماه گذشته انجام 

ه اند نسبت به كساني كه اين فعاليت را انجام نداده اند، داد
و ادراك مطلوب تري از دانشگاه داشته اند .احساس

مشاركت"، در تحقيقي با عنوان)1999(5كندي
و جامعه، يك تالش دوجانبه ثمربخش براي كمك  دانشگاه

و بهبود فرصت ،"هاي آموزشي دانشگاه به توسعه جامعه
دانشگاه با جامعه تشكيل كميته اي بدين براي تقويت رابطه

و قرار  منظور، تدوين سياست گذاري هاي الزم در اين زمينه
دادن اطالعات بر روي وب سايت به منظور دسترسي همه 

.افراد جامعه را پيشنهاد داده است
مؤ1999و همكاران در سال6شلو لفه اساسي براي،

پ و شتيباني در موفقيت خدمات برون دانشگاهي را حمايت
و  و ايالتي از نظر توسعه اقتصادي، ارتباطي سطح محلي

.اجتماعي دانستند
و همكاران را)1997(گالسيك ، نيز شش استاندارد

داشتن: براي موفقيت خدمات برون دانشگاهي بيان كرده اند
اهداف روشن، داشتن آمادگي الزم، استفاده از روش هاي 

ممناسب، ارائه نتايج مهم، برقرار و منتقدانهؤي ارتباطات ثر
.بودن فعاليت هاي آن

 روش
و از لحاظ روش اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي

ارتباطي-يهمبستگي است كه به شيوه علّ توصيفي تحقيق،
و نيز به لحاظ شيوه كنترل متغيرها از نوع  انجام شده است

نامه انجام شده اطالعات با اجراي پرسش. غيرآزمايشي است
.ستا

و روش انتخاب نمونه  جامعه آماري، نمونه
د سترسي به جامعه آماري در اين پژوهش، جهت

از روش)ت علمي تمام وقت دانشگاه رودهناعضاي هيأ(
شدتمام شماري بهره گرف ت رو ازكليه اعضاي هيأ از اين. ته

پرسشگري به عمل) نفر 345( علمي تمام وقت در دانشگاه
شد پرسش 325آمد كه در نهايت  .نامه جمع آوري

 ابزار پژوهش
ابزار مورد استفاده در اين تحقيق، پرسشنامه پژوهشگر

بخش،اين پرسشنامه از دو بخش تشكيل شده. استساخته 
و مربوط به ويژگي هاي شخصي افراد موراول  د مطالعه

ال مي باشد كه بر اساس طيفسؤ22بخش دوم كه شامل
نامه اعتبار پرسشضريب.ليكرت تشكيل شده است

a=83% با و بوده، كه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ
زم به ذكرال. به دست آمده است SPSSاستفاده از نرم افزار 

نامه به تأييد االت، پرسشاست كه پس از تدوين سؤ
و كار و با صالحديد كارشناسان استادان شناسان رسيده
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داراي روايي نامه فوق، مي توان عنوان نمود كه پرسش
و سازه مي باشد)ظاهري(صوري  .و روايي محتوايي

 يافته ها
متوسط يافته هاي آمار توصيفي حاكي از آن است كه

مي5/35 سن افراد مورد مطالعه در اين تحقيق سال

و مسن ترين آنها26 كه جوانترين آنها.باشد 52 سال سن
طب.ال سن داشته اندس  قه سنيبيشترين فراواني مربوط به

در خصوص جنسيت افراد مورد.سال مي باشد35-31
و%6/51،مطالعه .زن بوده اند%3/48 مرد

 جنسيتتوزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر اساس-1جدول

 درصد تجمعي درصد فراواني جنسيت
3/483/48 157 زن
 6/51100 168 مرد
 100 325 جمع

درصد از افراد مورد8/43 از نظر سطح تحصيالت،
2/56و بوده اندكارشناسي ارشد داراي تحصيالت مطالعه

مرتبه از نظرو بوده انددكتري درصد افراد داراي تحصيالت

و،درصد از افراد مورد مطالعه1/58علمي نيز  9/41مربي
(بوده انداستاديار درصد افراد )1نمودار.

 مطالعه بر اساس سطح تحصيالت توزيع فراواني افراد مورد-2 جدول

 درصد تجمعي درصد فراوانيسطح تحصيالت
1528/438/43كارشناسي ارشد

 1732/56100دكتري
 100 325 جمع

 مرتبه علميتوزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس-3جدول

 درصد تجمعي درصد فراواني مرتبه علمي
1/581/58 172 مربي

 9/41100 153 استاديار
------دانشيار
325--استاد
 100 جمع
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برتوز-4 جدول  شركت در دوره هاي آموزشي اساسيع فراواني افراد مورد مطالعه

شركت در دوره هاي
آموزشي

 درصد تجمعي درصد فراواني

2/832/83 268 شركت كرده اند

 8/16100 57 شركت نكرده اند

 100 325 جمع

 سابقه كار اجرايي در خارج از دانشگاه توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر اساس-5جدول

سابقه كار اجرايي در خارج
از دانشگاه

 درصد تجمعي درصد فراواني

9/309/30 130داشته اند

 1/69100 195نداشته اند

 100 325 جمع

 ساابقه مديريتي يا اجرايي در دانشگاهد مطالعه براساستوزيع فراواني افراد مور-6 جدول

سابقه مديريت يا اجرايي
 در دانشگاه

 درصد تجمعي درصد فراواني

2/462/46 152داشته اند

 8/53100 173نداشته اند

 100 325 جمع

هي-7جدول ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهنأبرخي از ويژگيهاي شغلي اعضاء

 ژگيهاي شغليوي

ين
انگ

مي

انه
مامي
ن

يار
مع

ف
حرا

ان

ين
تر

ين
پاي

ين
التر

با

س سابقه و 9/44366/3010)سال(ازمان هاي آموزشي مشاركت با دانشگاه هاي ديگر
3/138788/9134)سال(مدت زمان تدريس در دوره كارشناسي

و دكتري 2/82051/7030)سال(مدت زمان تدريس در دوره كارشناسي ارشد
و مديريتي در واحد رودهن 3/52064/7018)سال(تجربه كاراجرايي

و نهادهاي اجرايي كشور 8/31041/6020)سال(سابقه مشاركت با سازمان ها
و پژوهش 2/22104/5030)ماه(مدت زمان مطالعه براي تحقيقات

خ و و مجامع علمي داخل 33080/104)تعداد(ارج عضو بودن در انجمن ها
و كارگاه هاي علمي 31046/3011)سال گذشته4در( حضور در دوره هاي آموزشي

22204/104)ساعت(مدت زمان استفاده از اينترنت در روز
1/107516/8142 معتبر علمي نشرياتتعداد مقاالت چاپ شده در

ت 0094/006%5)تعداد(ليف شدهأكتاب هاي
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8/00034/104)تعداد(كتاب هاي ترجمه شده
و بين المللي مقاله ارائ 7/96628/11025)سال گذشته4در(ه شده در همايش هاي داخلي

4/65489/2116 تعداد طرح هاي پژوهشي انجام گرفته
5/77251/5118 تعداد پايان نامه هاي راهنمايي شده

383/5120 2/1010د پايان نامه هاي مشاوره شده تعدا

و عملكرد تحقيقاتي اعضاء هيأكا-8 جدول  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهنت علميرايي

 رتبه انواع كارهاي پژوهشي
تغييرات

)ضريب(

انحراف

 معيار
ميانگين

و شركت در طرح هاي پژوهشي خارج از كشور 106/8153/183/1همكاري

و خصوصي داخلي ايران و شركت در پژوهش هاي سازمان هاي دولتي 94/8299/143/2همكاري

و نتايج پژوهش ها و نشر يافته ها 88/6450/112/2همكاري در ارايه

74/4770/196/2طرح هاي برون دانشگاهي در سازمان هاي دولتي

م 51/4570/260/5صي خودو تحقيقات رشته تخص سسه هايؤشركت در پژوهش هاي

و مجامع برنامه ريزي آموزشي كشور 68/5239/244/4شركت در انجمن ها

و آزاد 443/489/266/6شركت در پژوهش هاي ساير دانشگاه هاي دولتي

32/3748/284/6همكاري در پژوهش هاي داخل دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن

و مديريت پژوهش ها و دكترينظارت 18/1765/162/10ي دانشجويان كارشناسي ارشد

و عضو بودن در شوراهاي پژوهشي داشتن پست معاونت پژوهشي، مدير پژوهشي

و دانشكده   دانشگاه
22/2517/297/8

و معنـ دارياضرايب همبستگي اسپيرمن، رابطه مثبت
و حرفـه اي اعضـاي هيئـ  ت علمـي را بين متغيرهاي فـردي

ــركت( ــي ش ــاي آموزش ــه اي از در دوره ه ــتفاده حرف ، اس

درو سابقه تدريس، مرتبه علمي اينترنت، سابقه كار اجرايـي
عم) رج از دانشگاهاخ .لكرد پژوهشي آنها را نشان مي دهدو

و حرفه اي با عملكرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي-9جدول  رابطه مقداري از متغيرهاي فردي

*P<_0/05                                    **P<_0/01
 

 ضريب همبستگي)2(متغير)1(متغير رديف

069/0 عملكرد پژوهشي اعضاي هيئت علميسن1

508/0**" مرتبه علمي2
-232/0*" سابقه تدريس3

302/0*" شركت در دوره هاي آموزشي4

-341/0"مديريتي يا اجرايي سابقه فعاليت5

د6 254/0*"ر خارج از دانشگاهسابقه كار اجرايي

279/0*"ميزان استفاده از اينترنت7
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پيش متغيرهاي نقش رگرسيون چند گانه براي بررسي
ميـزان عملكـرد پژوهشـي مالك مورد مطالعه بر متغيربين 

نتـايج.ردمـورد بررسـي قـرار مـي گيـ اعضاي هيئت علمي
از68رگرسيون خطي حاكي از آن است كـه حـدود  درصـد

عملكرد پژوهشي اعضاي هيئت علمـي مالك تغييرات متغير 
.تبيين مي شود پيش بين توسط متغيرهاي

 مشخصه هاي مدل هاي رگرسيوني حاصل در مراحل شش گانه–10جدول

Fر مقدا²R ضريب تعيينR ضريب همبستگي چندگانه متغير گام
806/0650/061/309 مرتبه علمي1  
769/0591/047/413 سابقه تدريس2  
833/0694/046/150 شركت در دوره هاي آموزشي3  

819/0671/072/251 سابقه كار اجرايي در خارج از دانشگاه4  
827/0684/058/206 ميزان استفاده از اينترنت5  

 خالصه مدل:ه رگرسيونيخصوصيات مدل نهايي معادل-11جدول

BetaTsig Tضريب استاندارد شدهBضريب استاندارد نشده متغير

47/200/0-69/1 ضريب ثابت
00/0-61/5-7/0-14/0 مرتبه علمي

89/1395/080/600/0 سابقه تدريس
27/0101/012/203/0 شركت در دوره هاي آموزشي

د 85/0107/035/300/0 انشگاهسابقه كار اجرايي در خارج از
28/0113/017/300/0ده از اينترنتميزان استفا

:معادله خطي حاصل از تحليل رگرسيون

Y= 1/69 -
0/14x1+1/89x2+0/27x3+0/85x4+0/28x5 

Bبرحسب

Y= -0/7 x1+ 0/395 x2+0/101 x3+0/107 
x4+0/113x5 

  Betaبر حسب

:كه در آن

Y:ي هيئت علميعملكرد پژوهشي اعضا

X1 :مرتبه علمي 

سابقه تدريس: X2 

X3 :شركت در دوره هاي آموزشي 

X4 :سابقه كار اجرايي در خارج از دانشگاه 

X5 :ميزان استفاده از اينترنت 

مشاهده مي شود Beta براساس نتايج حاصل از ضرايب
 ميزانبيشتر از بقيه متغيرها بر سابقه تدريس كه متغير 

و اعضاي هيئت علميعملكرد پژوهشي تأثيرگذار مي باشد
ميزان استفاده از اينترنت، سابقه كار بعد از آن متغيرهاي 

و  اجرايي در خارج از دانشگاه، شركت در دوره هاي آموزشي
عملكرد به ترتيب بيشترين تأثير را بر ميزان مرتبه علمي

.دارند پژوهشي اعضاي هيئت علمي

و نتيجه گيري  بحث
پ و پـاداش هـاي هزينه هاي ژوهش در ايـران سـنگين

و حـداكثر  و اين امر با فرمول حداقل هزينه آنان اندك است
در اين ميـان هزينـه هـاي. همخواني ندارد» هومنز«پاداش 

و پـژوهش هـاي اجتمـاعي بسـيار  اجتماعي بسيار سـنگين
و پژوهش، به خصوص دانشگاه. هزينه بر است سازمان دانش

ست به عبارت ديگر پژوهش محور داراي ساختار پژوهشي ني
و نامتناسـب بـا. نيست فرآيند جامعه پذيري علمـي ناكـافي
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و شـرايط دوبـاره اجتمـاعي و پژوهشي است نيازهاي علمي
و پژوهشي وجود ندارد آشنايي. شدن علمي در فضاي علمي

و بــه  ضــعيف بــا زبــان خــارجي، عــدم توانــايي در اســتفاده
و عدم تبحر در كارگيري روش هاي كمي و كسـب تخصـص

روش هاي پژوهشي، اعضاي هيات علمي را در انجام فعاليت
و توليـد پژوهشي ناتوان وضـعيف كـرده  و توسـعه پـژوهش

و الگوهاي مصرف دانش را ترويج مي نمايددانش را ته .ديد
ــه فرضــيات پــژوهش مشــخص شــد بــين ــا توجــه ب ب

 شركت در دوره هاي متغيرهاي مرتبه علمي، سابقه تدريس،
، ميـزان، سـابقه كـار اجرايـي در خـارج از دانشـگاه زشيآمو

عملكرد پژوهشي اعضـاي استفاده از اينترنت با متغير مالك
يعني اعضاي هيئت.داري وجود داردارابطه معن هيئت علمي

 علمي كه مرتبه علمـي بـاالتري داشـته انـد، داراي عملكـرد 
ت علمـي كـه سـابقه اعضـاي هيـأ. پژوهشي بيشتري بودنـد

و در دوره هاي آموزشي بيشتري تدريس بيشتري داشته اند
. شركت كرده اند، عملكرد پژوهشي بيشتري نيز داشـته انـد 
در يك جمع بندي مي توان اذعان داشـت بـاالترين ميـزان
فعاليت هاي پژوهشي از آن پژوهشگراني اسـت كـه سـابقه 
و مديريتي بيشتري در خارج از دانشـگاه داشـته  كار اجرايي

.اند
و مقدمات انجـام پـژوهش پيش نهاد مي شود تمهيدات

و يا شب و آزمايشي و عميق نگر ه آزمايشي، هاي ژرف انديش
و اعضاي هيأ ت علمي دانشگاه، ابتدا خود را براي فراهم شود

ــا ســازند ســپس و توان انجــام چنــين پــژوهش هــايي قــادر
و  دانشجويان را با اين نوع روش هاي پژوهش به طور نظـري

و الزم اسـت لـذا. سـازند عملي آشـنا  تـا سـاختار آموزشـي
. پژوهشي دانشگاه مورد بازنگري قرار گيرد

سابقه كار اجرايي بر ميزان گرايش اعضاي هيات علمي بـه
و پژوهشـي مـؤا ضـريب. ثر اسـت نجام فعاليت هـاي علمـي

پيشـنهاد مـي لـذا. همبستگي اين دو متغير مويد آن اسـت 
عم تا شيوه ها، تكنيك هاي نظريگردد  لـي پـژوهش بـازو

ــد يتولي ــامان ــي، س ــرايط عين و ش ــردد ــه روز گ و ب ــه ، افت
و عملي پژوهشي اي(آزمايشگاهي از قبيل امكانات كتابخانه

.فراهم آيد)و غيره 

:يادداشت ها
1. Academic Work 
2. Androws 
3. Banner 
4. Browing 
5. Kendy 
6. Shaloo 

 

 منابع
ه كارآفرين در روند ضرورت ايجاد دانشگا.فابراهيم زاده،

.عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي توسعه اقتصادي كشور،
(راسماعيلي، توسعه مبتني بر دانايي در چشم انداز ). 1384.

و  و توسعه استان چهارمحال ايران آينده، مجموعه مقاله هاي رشد
حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي بختياري، گروه آوند،

.كردواحد شهر
(ر.مداورپناه، و پژوهش در ). 1381. جستجوي اطالعات علمي

و الكترونيكي، .انتشارات دبيزش: تهران منابع چاپي
(مكريم زاده، بررسي ارتباط بين شيوه هاي تصميم).1379.

پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه گيري مديران با عملكرد آنها،
.آزاد اسالمي واحد خوراسگان

سحسيني (الف.و شمسايي.م.، و تنگناهاي).1376. موانع
پژوهشي در دانشگاه ها از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشكده 

مجموعه مقاالت نخستين سمينار آموزش عالي . هاي كشاورزي
.دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران. در ايران

غ (زماني، و دانش كشاورزي، مطالعه).1379. انتقال فن آوري
و ترويج:يمورد ارتباط بين دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز

و منابع طبيعي كشاورزي،  و فنون كشاورزي .23-42):1(4علوم
م.ر. سنجري، الف (ر.و بهرنگي، شناخت بهره وري ). 1383.

و فرهنگ سازماني حاكم بر آن از: مطالعه موردي. تحقيقاغت يكي
در فصلنامه. دانشگاه هاي مستقر در تهران و برنامه ريزي پژوهش

.1-32:37و31آموزش عالي 
م (رسول آبادي، بررسي ميزان آشنايي اعضاي هيئت).1386.

و ساير مدرسين دانشگاه پزشكي كردستان با شيوه هاي  علمي
و رابطه آن بر فعاليت هاي علمي  جستجوي اطالعات در اينترنت

و مدارك مجله الكترونيكي پژوهشگاه اطال.و پژوهشي آنان عات
.شماره دوم، دوره هفتم. علمي ايران

م (خداجوي، تأثير شبكه اينترنت بر فعاليت هاي).1385.
و پژوهشگران مؤسسه  و پژوهشي اعضاي هيئت علمي علمي
و مركز آموزش عالي امام خميني  و كاربردي آموزش عالي علمي

ات مجله الكترونيكي پژوهشگاه اطالع.جهاد كشاورزي تهران)ره(
.شماره چهارم، دوره پنجم.و مدارك علمي ايران
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