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لیال حیدرینسب
چكیده :گرنت در دانشگاه به معني مقدار پولي استت
که از سوی دانشگاه بته يتک عضتو هیتأت علمتي داده
ميشود تا طبق تفاهمنامته پووهشتي ،در زمینته امتور
پووهشي مورد توافق ،در يک دوره زماني معین ،هزينته
کند .هدف از انجام اين پووهش ،بررسي دستورالعمل و
آيتتیننامتته اجرايتتي گرنتتت پنوتتام پووهانتته و میتتزان
رضايتمندی اعضای هیأت علمي دانشگاه شتاهد از آن
است .ابزار اصلي تحقیق ،پرسشنامه محقق-ستاتته بتر
اساس دستورالعمل پووهانة دانشگاه شاهد و بتر استاس
طیف  5نمرهای لیکرت بود که برای جمعآوری دادههتا
استفاده شتد .مصتاببه بتا اعضتای هیتأت علمتي هتم
بتهعنتتوان ابتتزار تکمیلتتي متتورد استتتفاده تترار گرفتتت.
نمونتهگیتری اعضتای هیتأت علمتي دانشتگاه شتاهد و
بهصورت نمونهگیری در دسترس انجام شتده و تعتداد
نمونه  114نفر بوده است .بر استاس نتتاي  ،بیشتترين
میانگین رضايتمندی مربوط به چاپ کتاب و کمترين
مربوط به پاياننامتههاستت .بتا وجتود آنکته بیشتترين
میانگین رضايتمندی در تمامي دانشکدهها مربوط بته
چاپ کتاب بود ،اما در ساير موارد ،ترتیب رضايتمندی
در همه دانشکدهها يکسان نبود .در يک نتیجته گیتری
کلي ،رضايتمندی از گرنت در بد متوسط ارزيابي شد.
مصاببه با اعضای هیأت علمي نشان داد کته در همته
دانشکدهها تهیه فاکتور و تسويه بساب مالي پووهانته،
موجتتب نارضتتايتي شتتده و پتتايین بتتودن کلتتي اعتبتتار
پووهشي نیز تأثیر منفي بر رضايتمندی داشته است.

Abstract: Grant in university refers
to budget which is allocated to a
faculty member for doing research
on the bases of an agreement. The
purpose of the study is to evaluate
the grant-based research system and
faculty member satisfaction of its
system at Shahed University. Data
has
been
obtained
through
questionnaire and interview method.
The questions were built on the
latest grant rules and regulations at
the university in LIKERT scale.
Sample available among faculty
member (114 persons) was used for
doing the study. The questionnaire
was distributed among accessible
faculties of the Shahed University.
The results showed that the
maximum mean of satisfaction is
about book publishing and the least
mean of satisfaction belongs to
master thesis. There were no great
differences regarding to the grantbased research system between
faculties.
In
general,
total
satisfaction rate was at medium
level. Result of interview shows that
following factors have been
negatively affected the satisfaction
rate: preparing list price, financial
settlements, low grant budget.
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 .1اين مقاله بر گرفته از طرح پووهشي درون دانشگاهي و تاتمه يافته با عنوان بررسي میزان رضايتمنتدی اعضتای هیتأت
علمي دانشگاه شاهد از نوام پووهانه است که با بمايت مالي دانشگاه شاهد انجام شد.
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مقدمه
فعالیتهای آموزشي و پووهشي ،دو بخش اصلي از عملکرد برفهای اعضای هیأت
علمي را در هر دانشگاهي تشکیل ميدهند .آيتي پ 1364موانع و عوامل مؤثر بر
فعالیتهای پووهشي اعضای هیأت علمي را بررسي کرد و نتاي پووهش وی نشان داد
که اعضای هیأت علمي دانشگاههای ايران ،با مسائل و مشکالتي از بیل :بار آموزشي
زياد ،کمبود اساتید مجرب ،عدم استفاده از دانشجويان در تحقیق و عدم گزينش
صحیح نیروهای علمي روبرو هستند.
انتواری پ 1364نیز در تحقیق ديگری نشان داد که ريشههای رکود تحقیق در
دانشگاهها را بايد در دو عامل بیروني و دروني جستوجو کرد .عوامل بیرون از
دانشگاهها عبارتند از :نپرداتتن به امر تودکفايي بهصورت اساسي از سوی مديريت
بخشهای مختلف ،روشن نبودن نیاز تحقیقاتي بخشهای مختلف ،مقررات و
بخشنامهها .عوامل دروني دانشگاهها که مانع پووهش ميشوند عبارتند از :سیاستهای
وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،کمبود تعهد در برتي از اعضای هیأت علمي دانشگاهها،
عوامل ا تصادی و اجتماعي ،کمبود امکانات و ابزارهای تحقیقاتي ،مديريت ضعیف
پووهش درداتل.
از سوی ديگر ،بايد توجه داشت که اولین گام برای سامان بخشیدن به امر پووهش
در جامعه ،دستيابي به درك درستي از توانمندیها ،امکانات موجود و نیز پي بردن به
نقاط ضعف و وت برنامههای تحقیقاتي است .شناتت نارساييها و آگاهي از چگونگي
و میزان تحقق اهداف برنامهای پووهش ،از جمله ابزارهای الزم و اساسي است که
بايستي در اتتیار تصمیمگیرندگان ،برنامهريزان و سیاستگذاران امر پووهش رارگیرد
تا ازطريق آن ،تصمیمات الزم در جهت نیل به اهداف ،بهبود روشها و افزايش در
بازدهي اتخاذ شود پعلمداری و اسفنديار. 1382 ،
عالوه بر مشکالت ذکر شده ،تغییرات مکرر در وانین پووهشي کشور در برتي از
دانشگاهها ،مشکالت ديگری برای انجام پووهش بهوجود آورده است .بهعنوان مثال
ميتوان به اجرای نوام "پووهانه" در سالهای اتیر اشاره کرد .برتي از دانشگاههای
ايران نویر دانشگاه تهران ،از نخستین دانشگاههايي بودند که "پووهانه" را به مورد
اجرا گذاشتند و پس از آن ساير دانشگاههای کشور نوام پووهانه را اجرا کردند.
دانشگاه شاهد نیز از سال " 1387پووهانه" را به مربله اجرا رساند .هرچند اجرای
"پووهانه" ،موجب رفع برتي از مشکالت شد ،اما در عمل با دشواریهايي نیز همراه
بوده است .دستورالعمل پووهانه دراسفند  1386به تصويب هیأت رئیسه دانشگاه رسید
و از سال  1387پس از تنویم تفاهمنامه بین اعضای هیأت علمي و معاونت پووهشي
به اجرا در آمد .پووهانه ،دربقیقت يک تغییراساسي و ساتتاری در سیستم پووهشي
دانشگاه بود .با توجه به گذشت چند سال از اجرای پووهانه ،مهمترين مسأله اين
تحقیق ،چگونگي بازتورد اعضای هیأت علمي دانشگاه شاهد نسبت به پووهانه و
تعیین سطح رضايتمندی از دستورالعمل و آيیننامههای مربوط به پووهانه است.
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هدف و سؤاالت پژوهش
هدف اصلي اين پووهش بررسي دستورالعمل و آيیننامه اجرايي نوام پووهانه و
میزان رضايتمندی اعضای هیأت علمي دانشگاه شاهد از آن است .اين تحقیق ،فرضیه
ندارد ،اما سؤاالت پووهش به شرح زيراست:
پرسش شماره  :1نور اعضای هیأت علمي دانشگاه شاهد ،درباره پووهانه چیست؟
پرسش شماره  :2میزان رضايتمندی اعضای هیأت علمي دانشگاه شاهد از نوام
پووهانه در دانشگاه ،چقدر است؟
پرسش شماره  :3بیشترين و کمترين رضايتمندی مربوط به کداميک از مؤلفههای
پووهانه بوده است؟
پرسش شماره  :4آيا بین رضايتمندی اعضای هیأت علمي در دانشکدههای
مختلف دانشگاه شاهد ،تفاوت معناداری وجود دارد؟
جامعه و نمونه
جامعة تحقیق شامل همة اعضای هیأت علمي دانشگاه شاهد بود که تعداد آنها در
زمان اجرای تحقیق  299نفر بوده است .نمونهگیری به صورت نمونه در دسترس بود.
از آنجايیکه همه اعضا ،متقاضي گرنت نبودند و از طرفي برتي از اعضا تمايل به شرکت
در پووهش نداشتند ،لذا افرادی که از گرنت استفاده کرده بودند يا تمايل به
پاسخگويي داشتند ،در اين پووهش بررسي شدند که تعداد آنها  114نفر بوده است.
پیشینه پژوهش
از نور سابقه تحقیق در ايران ،بجازی و بهروان پ 58 :1388در تحقیق تود به
بررسي رابطه بین عوامل فردی و سازماني با بهرهوری پووهشي اعضای هیأت علمي
کشاورزی استان تهران پرداتتند .يافتههای تحقیق نشان داد که در پرديس کشاورزی
و منابع طبیعي و پرديس ابوريحان دانشگاه تهران از بین عوامل فردی ،رتبه علمي و
اعتماد به نفس و از بین عوامل سازماني ،مديريت مشارکتي رابطه معناداری با بهرهوری
پووهشي اعضای هیأت علمي داشتند .در دانشکده کشاورزی تربیت مدرس هیچ رابطه
معناداری بین عوامل فردی و بهرهوری پووهشي مشاهده نشد .ولي از بین عوامل
سازماني ،اهداف روشن پووهش و سیستم مشاوره ،دارای رابطه معنادار بودند.
ساالری پ 1388به بررسي مشکالت و تنگناهای نگرشي وفرهنگي پووهش در
کتابخانه آستان دس رضوی پرداتته و نتیجه گرفت که مسئوالن تمايل چنداني به
اظهار يافتههای پووهشي ناتوشايند ندارند و در عین بال ،میان کارکنان پووهشگر و
غیر پووهشگر تفاوت ائل نميشوند .به نور کارکنان ،مسئوالن از يافتههای پووهش
استفاده نمي کنند ،اما در مجموع همه آنها به ضرورت پووهش در سازمان اتفاق نور
داشتند.
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سرشتي و همکاران پ 56 :1389به بررسي موانع انجام تحقیقات از ديدگاه اساتید
و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد پرداتتند .نتاي نشان داد که مهمترين موانع
انجام پووهش به ترتیب :عدم ايجاد انگیزه در پووهشگران ،کمبود و ت و مشغله زياد،
مقررات دست و پاگیر اداری ،استفاده نکردن از نتاي تحقیق و ناتواني در ترجمه
مقاالت فارسي به زبان های ديگر بودند .میانگین نمره موانع سازماني بیشتر از میانگین
نمره موانع فردی بود .همچنین تفاوت معناداری بین میانگین نمره موانع سازماني و
فردی انجام پووهش بین اعضای هیأت علمي و کارکنان وجود داشت.
در تحقیقي که ستوده اصل ،رباني و رشیدیپور پ 5 :1391در دانشگاه علوم
پزشکي سمنان انجام دادند؛ موانع انجام تولید علم از ديد اعضای هیأت علمي به شرح
ذيل بود :موانع اداری  88/6درصد ،موانع مديريتي  6/8درصد ،موانع اجرايي 4/5
درصد.
در تحقیقي که مرادی و همکارانش پ 35 :1392و 45انجام دادند ،چهار گروه
موانع انجام پووهش در پووهشگاههای وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
شناسايي شدند که همگي جزء موانع فناوری پووهش بودند .ترتیب موانع عبارتند از:
موانع محیطي ،فردی ،سازماني و فني .آنها از نتاي تحقیق استنباط کردند که عدم
ساتتار مناسب نوتام آموزشي در پرورش پووهشگر توانا ،تروي نکردن فرهنگ کتار
گروهي ،ناآشنايي بسیاری از محققان با تعاريف ،مفاهیم و روشهای تحقیق بر استاس
استتانداردهای بینالمللي ،نبودن فضای علمي و تحقیقاتي مناسب در کشور،
آموزشمحوری سیستم تعلیم و تربیت کشور ،ضعف دسترسي محققان به اطالعات و
منابع علمي از مهم ترين موانتع فراروی پووهشها ،در پووهشتگاههتا هستتند.
در تارج از ايران ،در تحقیق"لويیگ ،آرني و اسکات "1پ 17 :2009عوامل بیروني
يا عوامل زمینهای مانند نبودن درت کافي برای ايجاد تغییرات ،استرسهای شغلي،
ديدگاه جامعه ،فشارهای سیاسي ،فشارهای سازماني ،و بمايت نکردن کارمندان موافق
برای پووهش شناتته شدند .البته عوامل ديگری مانند پايین بودن کیفیت تحقیقات،
ويوگيهای تود تحقیق ،اعتقاد نداشتن به تأثیر تحقیق يا اعتقاد به اندك بودن اين
تأثیر ،نامرتبط بودن تحقیقات با اولويتهای سازماني ،و عدم ريسکپذيری نیز ممکن
است به نوعي منجر به توجه نکردن به استفاده از نتاي تحقیقات شوند.
برتي از پووهشها نشان ميدهد که زمینه يا جوّ بر کیفیت پووهش تأثیرگذار
است؛ مثال در تحقیق سمبای و ترای 2پ 2005در نروژ ،گزارش شده است که فضای
گروه آموزشي ،سن ،و درصد اعضای هیأت علمي دارای دکتری تخصصي در دانشکده،
بر میزان فعالیت های پووهشي تأثیر داشته است .بنابراين ،رار گرفتن اعضای هیأت
علمي در فضای پووهشي نیز بر عملکرد پووهشي آنها مؤثر است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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"جمیلکلیب "1پ 74 :2011در تحقیقي که روی اعضای هیأت علمي دانشگاه
"زر اء" 2اردن انجام داد ،دريافت که آنها تمايل دارند تا موانع پووهشي را از سر راه
تود بردارند وعليرغم وجود انگیزه کافي برای پووهش و توانمندی انجام تحقیق،
اعضای هیأت علمي اين دانشگاه از بمايت مالي و معنوی الزم برای انجام پووهش
برتوردار نبودند .از نور نوع نگرش افراد به موانع پووهشي ،تفاوتي میان گروههای
مختلف هیأت علمي به لحاظ رشته ،جنسیت و مرتبه علمي ديده نشد.
نتاي تحقیقي که عبدالقادر الزهراني 3پ 2011در عربستان سعودی درباره وضعیت
نشر نتاي پووهشها پدر مراکز تحقیقاتي و دانشگاهها انجام داد ،نشان ميدهد که
پووهشگران برای انجام تحقیق و انتشار نتاي آن ،تشويق نميشوند و از بمايتهای
مالي در بخش نشر برتوردار نیستند و نیز زيرساتتهای مناسبي برای نشر در اين
کشور وجود ندارد .همچنین عربستان از ناشران فعال در بخش تصوصي که بتوانند
نتاي تحقیقات پووهشگران را منتشر کنند بيبهره است .برتالف ساير کشورها که
ممکن است ،پووهشگران بتي داوطلبانه دست به کار پووهش و نشر بزنند ،در
عربستان فعالیتهای داوطلبانة پووهشي ضعیف است؛ زيرا سود مالي مستقیم به همراه
ندارد و به همین دلیل تمايلي برای انتشار نتاي تحقیق در مجالت دسترسي آزاد نیز
وجود ندارد.
در تحقیقي که در روسیه درباره انگیزه دانشجويان و اعضای هیأت علمي دانشگاه
پليتکنیک تامسک 4پ 2015برای انجام پووهشهای علمي ،صورت گرفت ،معلوم شد
نتايجي که آنها از پووهش به دست ميآورند بر عملکرد پووهشي آنها تأثیر مستقیم
دارد .دانشجويان زماني که مستقیم و مستقل ،درگیر انجام پووهش علمي ميشوند و
هرکدام به تنهايي مسئول انجام تحقیقي مي شوند ،پووهش را بهطور وا عي ياد
ميگیرند .در آن دانشگاه برای افزايش انگیزه پووهشي ،سیستم جديد امتیازدهي و
نمرهگذاری مختلفي برای عملکرد دانشجويان و اعضای هیأت علمي بر رار کردند.
سیستم جديد امتیازدهي که بر مشوقها تأکید داشت ،به بهبود عملکرد پووهشي
دانشجويان و استادان و افزايش تولیدات علمي آنها منجر شد.
در جمعبندی و تحلیل مرور پیشینهها ميتوان گفت نتاي تحقیقات انجام شده
تاکنون ،نشان داده است که پووهشگران ،کمبود امکانات و تجهیزات ،مقررات دست و
پا گیر اداری ،نداشتن نگرش مثبت مديران اجرايي به فوايد پووهش ،مشغله کاری زياد
بهويوه فعالیتهای آموزشي زياد در دانشگاه ،دسترسي نداشتن به منابع اطالعاتي،
فقدان بودجه مناسب ،پايین بودن بقالتحقیق و مرابل دشوار و طوالني دريافت
بودجه طرحهای پووهشي ،فقدان مهارتهای پووهشي و انگیزه را از جمله موانع
پووهش دانستهاند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

Jamil klaib
.Zarqa
3 .Abdulqader Alzhrani
4. Tomsk
2

90

نامۀ آموزش عالی

روش پژوهش و ابزار گردآوری داده ها
اين مطالعه از نوع کاربردی و با استفاده از روش پیمايشي انجام شده است .ابزار
اصلي پووهش ،پرسشنامه محقق-ساتته در طیف لیکرت بود که بر اساس دستورالعمل
پووهانه دانشگاه شاهد طرابي شد .برای تعیین پايايي پرسشنامه ،از روش آلفای
کرونباخ استفاده شد پمیانگین ضريب پايايي  0/88بوده است  .برای روايي ،در ابتدا
پرسشنامه در میان تعداد محدودی از اعضای هیأت علمي توزيع شد .سپس سؤاالتي
که دارای ابهام بودند بذف شدند و سؤاالت نهايي ،برای اجرای نهايي تحقیق ،تنویم
شدند .همچنین در اين مربله از پیشنهادات اعضای هیأت علمي در طرابي پرسشنامه
نهايي استفاده شد .پس از تأيید روايي و پايايي ،پرسشنامه بین اعضای هیأت علمي
توزيع شد.
سؤاالت مطرح شده در پرسشنامه به توجه به نوع سؤال ،در هشت بخش کلي
دستهبندی و تجزيه و تحلیل شدند .تجزيه وتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS
و روشهای آمار توصیفي نویر میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،چولگي ،کشیدگي،
کمینه ،بیشینه و روشهای آمار استنباطي مانند مقايسه میانگینها ) ،(t-student
تحلیل واريانس يک راهه پ Fانجام شد .الزم به ذکر است که مصاببه با اعضای هیأت
علمي نیز به عنوان ابزار تکمیلي در اين تحقیق استفاده شد.
یافتههای پژوهش
تعداد درتواست های پووهانه در طول چهار سال اول اجرای پووهانه نشان ميدهد
که با وجود کاهش تقاضای پووهانه برای سال  1388پسال دوم اجرای پووهانه  ،تقاضا
برای پووهانه درسالهای  1389و  1390افزايش پیدا کرده و  64/54درصد از اعضای
هیأت علمي درتواست استفاده از پووهانه را کرده بودند.
جدول( )1تعداد کل اعضای هیأت علمی و تعداد درخواستهای پژوهانه در طول چهار سال اول اجرای
پژوهانه در دانشگاه شاهد
تعداد اعضای هیأت
تعداد درخواست
درصد فراوانی
سال اجرای پژوهانه
علمی
پژوهانه
درخواست
282
130
46/09
1387
286
97
33/91
1388
291
129
44/32
1389
299
193
64/54
1390
جمع کل
549
-

سؤاالت مطرح شده در پرسشنامه به توجه به نوع سؤال در هشت بخش کلي،
دستهبندی و تجزيه وتحلیل شدند .جدول  ،2شاتصهای توصیفي متغیرهای تحقیق
در تمام دانشکدههای دانشگاه شاهد را نشان ميدهد.
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جدول ( )2شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق در دانشكدهها به ترتیب میانگین
انحراف
شاخص
چولگی کشیدگی کمینه بیشینه
میانگین میانه
معیار
متغیر
5
1/25
1/08
-0/45
0/69
3/78
3/78
چاپکتاب
4/43
2/14
0/67
-0/01
0/41
3/25
3/35
امتیازدهي
4/69
1/77
0/67
0/05
0/5
3/21
3/21
همايشها
رضايت کلي
4/44
1/11
0/99
-0/32
0/52
2/91
2/91
پووهانه
4
1
0/27
-0/43
0/61
2/72
2/72
سامانه
4
1
-0/45
-0/03
0/63
2/66
2/66
تجهیزات
3/78
1/56
-0/05
-0/07
0/44
2/6
2/6
طرحها
3/67
1
-0/4
-0/37
0/71
2/66
2/57
پاياننامهها

همانگونه که در جدول شماره  2مشاهده ميشود ،بیشترين میانگین
رضايتمندی ،مربوط به چاپ کتاب و کمترين میانگین رضايتمندی ،مربوط به
پاياننامههای تحصیالت تکمیلي است .چنین وضعیتي در دانشکدههای علوم انساني،
علوم پايه ،پزشکي و کشاورزی نیز مشاهد شد .با وجود آنکه بیشترين میانگین
رضايتمندی در همه دانشکده ها مربوط به چاپ کتاب از اعتبار پووهانه بود ،اما در
ساير بخشهای پووهانه ،ترتیب رضايتمندی در همه دانشکدهها يکسان نبود .براساس
يافتهها کمترين رضايتمندی در کل دانشگاه ،پس از پاياننامههای تحصیالت
تکمیلي ،از وانین جاری پووهانه درباره طرحهای تحقیقاتي بوده است.
شاتصهای مورد مطالعه با استفاده از تست  tبرای مشاهده تفاوت بین دانشکدهها
بررسي شدند .در بررسي و مقايسه نتاي دانشکدههای مختلف با يکديگر ،مشخص شد
که میزان رضايتمندی اعضای هیأت علمي در دانشکدههای مختلف جز در برتي
موارد ،تفاوت معنيداری ندارد .جدول شماره  3مقايسه میانگین رضايتمندی بین
دانشکده علوم انساني و فني را برای مؤلفههای پاياننامه و سامانه نشان ميدهد.
جدول ( )3مقایسه میانگین رضایتمندی بین دانشكده علوم انسانی و فنی
انحراف معیار
میانگین
شاخص
t
متغیر
فني
علوم انساني
فني
علوم انساني
-2/10
1/7
1/9
8/52
7/12
پاياننامه
-2/42
3/4
3/5
18/42
15/37
سامانه

p
0/04
0/02

با توجه به نتاي جدول شماره  3بین دانشکدههای علوم انساني و فني ،در
رضايتمندی در مورد پاياننامه تحصیالت تکمیلي و سامانه ثبت اطالعات پووهشي،
تفاوت معني داری وجود دارد و در هر دو مورد دانشکده علوم انساني رضايت کمتری از
دانشکده فني دارد.
دلیل رضايتمندی کمتر در دانشکده علوم انساني را شايد بتوان از اين نور تبیین
کرد که تعداد طرحهای ملي و بروندانشگاهي کمتری از سوی اعضای هیأت علمي
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انجام ميشود؛ در باليکه تعداد طرحهای ملي و بروندانشگاهي از سوی اعضای هیأت
علمي دانشکده فني انجام ميشود ،بیشتر است .نگاهي به امتیازاتِ پووهانه نشان
ميدهد که طرحهای ملي و بروندانشگاهي بهازای هر يک میلیون ريال جذب اعتبار،
دو امتیاز پووهانه در سال تا سقف  40امتیاز برای مجری به همراه ميآورند و اين امر،
باعث افزايش مبلغ پووهانه برای هر نفر در سال بعدی ،مي شود؛ در باليکه در
دانشکده علوم انساني تعداد طرحهای برون دانشگاهي بسیار اندك است که دلیل آن
ميتواند به ماهیت تحقیقات رشتههای علوم انساني برگردد .بیشتر امتیازات به دست
آمده در اين دانشکده ،به مواردی غیر از طرحهای بروندانشگاهي ،مانند چاپ مقاالت
علمي –پووهشي مربوط ميشود که دشواری های تاص تود را دارد.
جدول ( )4مقایسه میانگین رضایتمندی بین دانشكده علوم پایه و فنی
شاخص

انحراف معیار

میانگین

t

p
0/03
0/05

فني

علوم پايه

فني

علوم پايه

تجهیزات

9/78

11/69

2/58

2/12

-2/19

کتاب

16/28

14/12

2/32

3/05

2/02

متغیر

با توجه به شاتصهای جدول شماره  ،4بین دانشکدههای علوم پايه و فني ،به
لحاظ رضايت مندی درباره تريد تجهیزات و چاپ کتاب با کمک اعتبار پووهانه ،تفاوت
معناداری وجود دارد؛ بدين صورت که درباره تريد تجهیزات ،دانشکده علوم پايه،
رضايت بیشتری دارد و درمورد چاپ کتاب ،دانشکده فني ،رضايت نسبتاً بیشتری دارد.
بحث و نتیجهگیری
يافتههای اين پووهش نشان داد که با گذشت چندين سال پس از اجرای پووهانه،
برتي از اعضای هیأت علمي ،تا کنون ،درتواست پووهانه نکردهاند؛ هر چند روند
استفاده از پووهانه سیر صعودی داشته است .مهمترين دلیل درتواست نکردن پووهانه
از سوی اعضای هیأت علمي دانشگاه شاهد ،داشتن طرحهای باز دروندانشگاهي و
بهويوه بروندانشگاهي بوده است.
نتاي نشان داد که بیشترين میانگین رضايتمندی در دانشگاه شاهد مربوط به
چاپ کتاب و کمترين میانگین رضايتمندی مربوط به پاياننامههای تحصیالت
تکمیلي است؛ چنین وضعیتي در دانشکدههای علوم انساني ،علوم پايه ،پزشکي و
کشاورزی هم مشاهد شد .شايد دلیل اين امر ،آن باشد که بهدست آوردن امتیاز از
طريق چاپ کتاب آسانتر از بقیه موارد است .با وجود آنکه بیشترين میانگین
رضايتمندی در همة دانشکده ها مربوط به چاپ کتاب از اعتبار پووهانه بود ،اما در
ساير بخشهای پووهانه ترتیب رضايتمندی در همه دانشکدهها يکسان نبود .نتاي
اين تحقیق با نتاي تحقیق "جمیل کلیب" در سال  2011همخواني دارد.
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يافتههای تحقیق نشان ميدهد اعضای هیأت علمي ،رضايتمندی کمتری در مورد
سقف  40ساعت بقالتحقیق در ماه برای طرحهای دروندانشگاهي ،روند تصويب
طرحهای درون دانشگاهي ،ارائه فاکتور برای تسويه بساب مالي هزينههای غیرپرسنلي
مربوط به طرحهای تحقیقاتي دروندانشگاهي ،امتیاز ندادن به طرحهای
دروندانشگاهي برای پووهانه ،استفاده از تجهیزات ،فقط در محیط دانشگاه ،تهیه بض
انبار ،تخصیص اعتبار برای پاياننامههای تحصیالت تکمیلي از محل پووهانه ،نحوه ثبت
اطالعات پووهشي در سامانه و مدت زمان يک سال برای رارداد پووهانه دارند .اين
يافته ها با نتاي "سرشتي و همکاران " در سال  1389و نتاي مرادی و همکاران در
سال 1392همخواني دارد.
در مصاببهها ،تعدادی از اعضای هیأت علمي پیشنهاد کردند که برای تسويه
بساب پووهانه ،برونداد علمي بايستي مد نور رار بگیرد و نبايستي استادان را درگیر
تهیه فاکتور و مسائل ناشي از آن کرد .به نور اين افراد ،اين مسئله ورای ارزشهای
علمي يک مدرس دانشگاه است و جايگاه علمي او را تقلیل ميدهد .به هربال بسیاری
از اعضای هیأت علمي ،از دشواریهای سیستم تصويب و تسويه بساب طرحها نیز
ناتشنود بودند .همچنین از نور اعضای هیأت علمي ،طرحهای دروندانشگاهي،
بايستي جايگاه مناسبتری در پووهانه پیدا کنند؛ چرا که تصويب طرحهای برون
دانشگاهي و ملي برای همه اعضای هیأت علمي میسر نیست.
عالوه بر اين ،برتي از اعضای هیأت علمي از اينکه مديريت اعتبار پووهشي از
دانشگاه به عضو هیأت علمي تفويض شده ،اظهار رضايت ميکردند .تعدای از اعضای
هیأت علمي نیز از پرداتت نکردن بهمو ع اعتبار پووهشي ابراز نارابتي و نارضايتي
ميکردند و از اينکه اعتبار پووهشي در زمان الزم در اتتیار آنها رار نميگیرد؛
ناترسند بودند.
در تاتمه بايد به اين نکته اشاره کرد که اجرای هر نوام جديد همواره با
دشواریهای تاصي روبرو بوده است و اين تحقیق و تحقیقات مشابه ،و استفاده از
نتاي آن مي تواند به افزايش تأثیر اين نوامهای نوين ،در امر پووهش در دانشگاهها
بینجامد.
پیشنهادهای پژوهش
 توجه به يافتههای اين تحقیق در جهت ترمیم پووهانه در مؤلفههايي که کمترينمیزان رضايتمندی وجود داشت؛
 افزايش سهم امتیاز ،و توجه به مؤلفههای مرتبط با آن مانند سقف امتیاز و امتیازتخصیصي به مقاالت؛
 افزايش بندهای مربوط به امتیازهای انواع تولیدات علمي؛ -يکسانسازی سیستم امتیازدهي برای ارتقا ،ترفیع ساالنه و پووهانه تا بد امکان؛

94

نامۀ آموزش عالی

 ترمیم مؤلفههای مربوط به پاياننامهها و توجه به امتیاز مربوط به مشاوره و داوریو تفکیک آن از اعتبار پووهانه؛
 توجه به بودجه های تخصیصي برای تجهیزات ،هزينه پرسنلي و ساير موارد مرتبط؛ افزايش رديف امتیازهای پووهانه بر اساس ساير کارهای مرتبط علمي انجام شده ازسوی اعضاء هیأت علمي؛
 تخصیص امتیاز پووهشي برای طرحهای پووهشي دروندانشگاهي بهمنوور تشويقبرای انجام طرحها؛
 تسهیل همة امور مربوط به طرحهای پووهشي؛ بذف نکردن اعتبار پووهشي در صورت عدم جذب بودجه در پايان زمان مقررفعلي يا افزايش زمان جذب اعتبار پووهشي به بیش از دو سال؛
 تسهیل تسويه بساب و توجه به برونداد علمي به جای تأکید بر ارائه فاکتور؛ -افزايش امتیاز و بودجه برای اعضايي که نخستین بار از پووهانه استفاده ميکنند.
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