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Laila Heydarinasab 
گرنت در دانشگاه به معني مقدار پولي استت   چكیده:

علمتي داده   أتهیت ک عضتو  که از سوی دانشگاه بته يت  
نامته پووهشتي، در زمینته امتور     شود تا طبق تفاهممي

توافق، در يک دوره زماني معین، هزينته  پووهشي مورد 
دستورالعمل و  بررسي ،هدف از انجام اين پووهش .کند

میتتزان نامتته اجرايتتي گرنتتت پنوتتام پووهانتته  و  آيتتین
 آنعلمي دانشگاه شتاهد از   هیأتمندی اعضای رضايت

ستاتته بتر   -ار اصلي تحقیق، پرسشنامه محققاست. ابز
بتر استاس   و دانشگاه شاهد  ةاساس دستورالعمل پووهان

هتا  آوری دادهای لیکرت بود که برای جمعنمره 5طیف 
 هتم علمتي   هیتأت مصتاببه بتا اعضتای     .شتد استفاده 

عنتتوان ابتتزار تکمیلتتي متتورد استتتفاده  تترار گرفتتت. هبت 
شتاهد و  علمتي دانشتگاه    هیتأت اعضتای  گیتری  نمونته 

تعتداد   گیری در دسترس انجام شتده  و صورت نمونهبه
بیشتترين   ،نتتاي   نفر بوده است. بر استاس  114نمونه 

مندی مربوط به چاپ کتاب و کمترين میانگین رضايت
هاستت. بتا وجتود آنکته بیشتترين      نامته مربوط به پايان

ها مربوط بته  دانشکده تماميمندی در میانگین رضايت
مندی ترتیب رضايت موارد،اما در ساير  ،چاپ کتاب بود

گیتری  در يک نتیجته . ها يکسان نبوددر همه دانشکده
رضايتمندی از گرنت در بد متوسط ارزيابي شد.  ،کلي

کته در همته    علمي نشان داد  هیأت یمصاببه با اعضا
ها تهیه فاکتور و تسويه بساب مالي پووهانته،  دانشکده

کلتتي اعتبتتار  موجتتب نارضتتايتي شتتده و پتتايین بتتودن
 است. داشته مندیرضايتمنفي بر  تأثیر پووهشي نیز

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 grant-
based 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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 هیتأت ضتای  عامنتدی  میزان رضايتبررسي عنوان   اين مقاله بر گرفته از طرح پووهشي درون دانشگاهي و تاتمه يافته با. 1 

 است که با بمايت مالي دانشگاه شاهد انجام شد. از نوام پووهانهعلمي دانشگاه شاهد 
 پنويسنده مسئول  ئيشناسي دانشگاه عالمه طباطبااستاديار گروه علم اطالعات و دانش g_galyani@yahoo.com 
 شناسي دانشگاه شاهداستاديار گروه روان 



 86 نامۀ آموزش عالی

 

 مقدمه 
 هیأتای اعضای دو بخش اصلي از عملکرد برفه ،های آموزشي و پووهشيفعالیت

ثر بر ؤموانع و عوامل م  1364پ آيتيدهند. علمي را در هر دانشگاهي تشکیل مي
نشان داد  پووهش وی و نتاي  را بررسي کردعلمي  هیأتهای پووهشي اعضای فعالیت

ل و مشکالتي از  بیل: بار آموزشي ئ، با مسای ايرانهااعضای هیأت علمي دانشگاهکه 
زياد، کمبود اساتید مجرب، عدم استفاده از دانشجويان در تحقیق و عدم گزينش 

 .نیروهای علمي روبرو هستندصحیح 
های رکود تحقیق در ريشهنشان داد که نیز در تحقیق ديگری   1364انتواری پ 

عوامل بیرون از  جو کرد.وجستدو عامل بیروني و دروني ايد در ها را بدانشگاه
صورت اساسي از سوی مديريت عبارتند از: نپرداتتن به امر تودکفايي به هادانشگاه

های مختلف، مقررات و یقاتي بخشقلف، روشن نبودن نیاز تحهای مختبخش
های شوند عبارتند از: سیاستها که مانع پووهش ميها. عوامل دروني دانشگاهبخشنامه

ها، ت علمي دانشگاهأکمبود تعهد در برتي از اعضای هی وزارت فرهنگ و آموزش عالي،
ی تحقیقاتي، مديريت ضعیف عوامل ا تصادی و اجتماعي، کمبود امکانات و ابزارها

 پووهش درداتل.
 پووهش به امر بخشیدن سامان برای گام اولینبايد توجه داشت که  ،از سوی ديگر

 به بردن پي نیز و موجود امکانات ها،از توانمندی درستي درك به يابيجامعه، دست در
 چگونگي از آگاهي و هاشناتت نارسايي .است تحقیقاتي هایبرنامه  وت و نقاط ضعف

 که اساسي است و الزم ابزارهای جمله از ،پووهش ایاهداف برنامه تحقق میزان و
  رارگیرد پووهش امر ارانذگسیاست و ريزانبرنامه گیرندگان،تصمیم اتتیار در بايستي

 در افزايش و هاروش بهبود  اهداف، به نیل جهت در الزم تصمیمات، آن ازطريق تا
  .1382مداری و اسفنديار، شود پعل اتخاذ بازدهي

تغییرات مکرر در  وانین پووهشي کشور در برتي از ، عالوه بر مشکالت ذکر شده
عنوان مثال به وجود آورده است.شکالت ديگری برای انجام پووهش بهم ،هادانشگاه

 ایههبرتي از دانشگا های اتیر اشاره کرد.در سال "پووهانه"توان به اجرای نوام مي
را به مورد  "پووهانه"هايي بودند که دانشگاه تهران، از نخستین دانشگاه نویر ايران

 .کردندرا اجرا  پووهانهر نوام های کشواجرا گذاشتند و پس از آن ساير دانشگاه
 هرچند اجرای .را به مربله اجرا رساند "پووهانه" 1387از سال  دانشگاه شاهد نیز

هايي نیز همراه با دشواری، اما در عمل شد تمشکالاز ، موجب رفع برتي "پووهانه"
دانشگاه رسید  رئیسه هیأتبه تصويب  1386ووهانه دراسفند دستورالعمل پبوده است. 
علمي و معاونت پووهشي  هیأتنامه بین اعضای پس از تنویم تفاهم  1387و از سال 

م پووهشي سیست ساتتاری در دربقیقت يک تغییراساسي و ،پووهانه .به اجرا در آمد
له اين ترين مسأمهمسال از اجرای پووهانه،  ندگذشت چ با توجه به .دانشگاه بود

نسبت به پووهانه و  دانشگاه شاهد علمي هیأتبازتورد اعضای  چگونگي ،تحقیق
 است.پووهانه  های مربوط بهنامهآيیندستورالعمل و  مندی ازرضايت تعیین سطح
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 االت پژوهشؤهدف و س
 نوام پووهانه ونامه اجرايي آيیندستورالعمل و  بررسيپووهش  اين هدف اصلي

فرضیه  ،اين تحقیق است.آن  ازعلمي دانشگاه شاهد  هیأتاعضای  مندیمیزان رضايت
 اما سؤاالت پووهش به شرح زيراست: ندارد،

 درباره پووهانه چیست؟ ،دانشگاه شاهد علمي هیأت: نور اعضای 1پرسش شماره 
نوام از علمي دانشگاه شاهد  هیأتاعضای  مندیزان رضايتمی: 2پرسش شماره 

 چقدر است؟ ،در دانشگاهپووهانه 

 هایلفهؤم زيک امربوط به کدام مندیبیشترين و کمترين رضايت: 3پرسش شماره 
 بوده است؟پووهانه 

های در دانشکدهعلمي  هیأتاعضای  مندیآيا بین رضايت :4پرسش شماره 
 تفاوت معناداری وجود دارد؟ ،دانشگاه شاهدمختلف 

 
 جامعه و نمونه

آنها در  دکه تعدابود علمي دانشگاه شاهد  هیأتاعضای  همةشامل تحقیق  جامعة
گیری به صورت نمونه در دسترس بود. نمونهنفر بوده است.  299زمان اجرای تحقیق 

به شرکت از آنجايیکه همه اعضا، متقاضي گرنت نبودند و از طرفي برتي از اعضا تمايل 
در پووهش نداشتند، لذا افرادی که از گرنت استفاده کرده بودند يا تمايل به 

 .نفر بوده است 114 هاکه تعداد آن شدنددر اين پووهش بررسي  ،پاسخگويي داشتند
 

 پیشینه پژوهش

  در تحقیق تود به 58: 1388پ بجازی و بهرواناز نور سابقه تحقیق در ايران، 
علمي  هیأتوری پووهشي اعضای مل فردی و سازماني با بهرهبررسي رابطه بین عوا

های تحقیق نشان داد که در پرديس کشاورزی کشاورزی استان تهران پرداتتند. يافته
و منابع طبیعي و پرديس ابوريحان دانشگاه تهران از بین عوامل فردی، رتبه علمي و 

وری داری با بهرهاتي رابطه معننفس و از بین عوامل سازماني، مديريت مشارک به اعتماد
کشاورزی تربیت مدرس هیچ رابطه  علمي داشتند. در دانشکده هیأتپووهشي اعضای 

. ولي از بین عوامل شدوری پووهشي مشاهده نداری بین عوامل فردی و بهرهامعن
 دار بودند. اسازماني، اهداف روشن پووهش و سیستم مشاوره، دارای رابطه معن

پووهش در  وفرهنگي نگرشي تنگناهای و مشکالت   به بررسي1388ساالری پ
 به تمايل چنداني رضوی پرداتته و نتیجه گرفت که مسئوالن سکتابخانه آستان  د

پووهشگر و  میان کارکنان ،در عین بال ندارند و ناتوشايند پووهشي هایيافته اظهار
های پووهش الن از يافتهوئبه نور کارکنان، مس .شوندل نميغیر پووهشگر تفاوت  ائ

کنند، اما در مجموع همه آنها به ضرورت پووهش در سازمان اتفاق نور استفاده نمي
 داشتند.
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  به بررسي موانع انجام تحقیقات از ديدگاه اساتید 56: 1389پ سرشتي و همکاران

ع ترين موانمهمکه و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد پرداتتند. نتاي  نشان داد 
انجام پووهش به ترتیب: عدم ايجاد انگیزه در پووهشگران، کمبود و ت و مشغله زياد، 

ترجمه  در از نتاي  تحقیق و ناتوانينکردن مقررات دست و پاگیر اداری، استفاده 
های ديگر بودند. میانگین نمره موانع سازماني بیشتر از میانگین مقاالت فارسي به زبان

داری بین میانگین نمره موانع سازماني و امچنین تفاوت معننمره موانع فردی بود. ه
 علمي و کارکنان وجود داشت. هیأتفردی انجام پووهش بین اعضای 

  در دانشگاه علوم 5 :1391پور پدر تحقیقي که ستوده اصل،  رباني و رشیدی
رح علمي به ش هیأتانجام تولید علم از ديد اعضای  ؛ موانعدادندپزشکي سمنان انجام 

 5/4درصد، موانع اجرايي  8/6درصد، موانع مديريتي  6/88ذيل بود: موانع اداری 
 درصد.

ه چهار گرو ،دادند  انجام 45و 35: 1392در تحقیقي که مرادی و همکارانش پ
های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موانع انجام پووهش در پووهشگاه

اوری پووهش بودند. ترتیب موانع عبارتند از: شناسايي شدند که همگي جزء موانع فن
 عدم که کردند موانع محیطي، فردی، سازماني و فني. آنها از نتاي  تحقیق استنباط

کتار  فرهنگنکردن  تروي  توانا، پووهشگر پرورش در نوتام آموزشي مناسب ساتتار
 استاس بر تحقیق هایو روش مفاهیم تعاريف، با انقمحق از بسیاری ناآشنايي گروهي،

 کشور، در مناسب یقاتيقتح و علمي فضای نبودنالمللي، بین استتانداردهای
 و به اطالعاتمحققان  دسترسي ضعف کشور، تربیت و تعلیم سیستم محوریآموزش

  تند.هست هتاپووهشتگاه در ،هاپووهش فراروی موانتع ترين مهم از علمي منابع

عوامل بیروني   17: 2009پ "1و اسکات رني، آگیلوي"در تحقیقدر تارج از ايران،  
های شغلي،  درت کافي برای ايجاد تغییرات، استرس نبودن مانند ایعوامل زمینهيا 

موافق  کارمندان نکردن ديدگاه جامعه، فشارهای سیاسي، فشارهای سازماني، و بمايت
قیقات، . البته عوامل ديگری مانند پايین بودن کیفیت تحبرای پووهش شناتته شدند

بودن اين  اندكيا اعتقاد به  تحقیق تأثیربه نداشتن های تود تحقیق، اعتقاد ويوگي
پذيری نیز ممکن عدم ريسکو  های سازماني،، نامرتبط بودن تحقیقات با اولويتتأثیر

 .نتاي  تحقیقات شوند استفاده از بهنکردن است به نوعي منجر به توجه 
گذار بر کیفیت پووهش تأثیر که زمینه يا جوّدهد ها نشان ميبرتي از پووهش

که فضای است گزارش شده در نروژ،   2005پ 2مثال در تحقیق سمبای و ترای ؛است
علمي دارای دکتری تخصصي در دانشکده،  هیأتگروه آموزشي، سن، و درصد اعضای 

 تهیأداشته است. بنابراين،  رار گرفتن اعضای  تأثیربر میزان فعالیت های پووهشي 
 ثر است.ؤعلمي در فضای پووهشي نیز بر عملکرد پووهشي آنها م
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1 . Lewig,  Arney & Scott 
2 .Semby and Try 
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ت علمي دانشگاه أدر تحقیقي که روی اعضای هی  74: 2011پ "1کلیبجمیل"
موانع پووهشي را از سر راه  تا که آنها تمايل دارند دريافت ،داداردن انجام  2"زر اء"

وانمندی انجام تحقیق، رغم وجود انگیزه کافي برای پووهش و تعليو تود بردارند
علمي اين دانشگاه از بمايت مالي و معنوی الزم برای انجام پووهش  هیأتاعضای 

های نوع نگرش افراد به موانع پووهشي، تفاوتي میان گروه نوربرتوردار نبودند. از 
 . علمي به لحاظ رشته، جنسیت و مرتبه علمي ديده نشد هیأتمختلف 

درباره وضعیت  در عربستان سعودی  2011پ 3الزهرانيعبدالقادر  نتاي  تحقیقي که
دهد که نشان مي داد،ها  انجام ها پدر مراکز تحقیقاتي و دانشگاهنشر نتاي  پووهش

های ند و از بمايتشوپووهشگران برای انجام تحقیق و انتشار نتاي  آن، تشويق نمي
ي برای نشر در اين های مناسبزيرساتتنیز مالي در بخش نشر برتوردار نیستند و 

وانند کشور وجود ندارد. همچنین عربستان از ناشران فعال در بخش تصوصي که بت
بهره است. برتالف ساير کشورها که را منتشر کنند بي نتاي  تحقیقات پووهشگران

پووهشگران بتي داوطلبانه دست به کار پووهش و نشر بزنند، در  ،مکن استم
به همراه  مستقیمسود مالي زيرا  ؛پووهشي ضعیف است ةهای داوطلبانعربستان فعالیت

ندارد و به همین دلیل تمايلي برای انتشار نتاي  تحقیق در مجالت دسترسي آزاد نیز 
  .وجود ندارد

علمي دانشگاه  هیأتانگیزه دانشجويان و اعضای درباره در تحقیقي که در روسیه 
علمي، صورت گرفت، معلوم شد های   برای انجام پووهش2015پ 4تکنیک تامسکپلي

مستقیم  تأثیرآورند بر عملکرد پووهشي آنها نتايجي که آنها از پووهش به دست مي
شوند و نشجويان زماني که مستقیم و مستقل، درگیر انجام پووهش علمي ميدارد. دا

طور وا عي ياد مي شوند، پووهش را به يهرکدام به تنهايي مسئول انجام تحقیق
در آن دانشگاه برای افزايش انگیزه پووهشي، سیستم جديد امتیازدهي و گیرند. مي

علمي بر رار کردند.  هیأتگذاری مختلفي برای عملکرد دانشجويان و اعضای نمره
به بهبود عملکرد پووهشي  ،کید داشتأها تدهي که بر مشوقسیستم جديد امتیاز

 شد.ر منجو افزايش تولیدات علمي آنها  استاداندانشجويان و 
نتاي  تحقیقات انجام شده  توان گفتها ميبندی و تحلیل مرور پیشینهعدر جم

 دست و مقررات تجهیزات، و امکانات کمبود ،کنون، نشان داده است که پووهشگرانتا
 زياد کاری مشغله پووهش، به فوايد اجرايي مديران مثبت نگرش اداری، نداشتن گیر پا
 اطالعاتي، به منابع نداشتن  دسترسي ،اد در دانشگاههای آموزشي زيیتويوه فعالبه

 دريافت طوالني و دشوار مرابل و التحقیقبق بودن پايین مناسب، بودجه فقدان
 موانع جمله را از انگیزه و پووهشي هایمهارت فقدان پووهشي، هایطرح بودجه

 . داندانسته پووهش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Jamil klaib 
2 .Zarqa 
3 .Abdulqader Alzhrani 
4. Tomsk 
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 و ابزار گردآوری داده ها پژوهشروش 
. ابزار است انجام شدهبا استفاده از روش پیمايشي  ز نوع کاربردی وا مطالعهاين 

دستورالعمل  اساس طیف لیکرت بود که بر درساتته -پرسشنامه محقق ،اصلي پووهش
از روش آلفای  ،برای تعیین پايايي پرسشنامه دانشگاه شاهد طرابي شد.پووهانه 

روايي، در ابتدا برای  است . بوده 88/0کرونباخ استفاده شد پمیانگین ضريب پايايي 
االتي علمي توزيع شد. سپس سؤ هیأتپرسشنامه در میان تعداد محدودی از اعضای 

تنویم  ،برای اجرای نهايي تحقیق ،االت نهاييؤکه دارای ابهام بودند بذف شدند و س
نامه علمي در طرابي پرسش هیأتاز پیشنهادات اعضای همچنین در اين مربله شدند. 

علمي  هیأتن اعضای بیيید روايي و پايايي، پرسشنامه أنهايي استفاده شد. پس از ت
 توزيع شد.

در هشت بخش کلي  ،الؤمطرح شده در پرسشنامه به توجه به نوع س سؤاالت 
 SPSSافزار ها با استفاده از نرم. تجزيه وتحلیل دادهندشدتحلیل  بندی و تجزيه ودسته

میانگین، میانه، انحراف معیار، چولگي، کشیدگي،  نویرفي های آمار توصیو روش
، ( t-student)ها مقايسه میانگین مانندهای آمار استنباطي کمینه، بیشینه و روش

 هیأتمصاببه با اعضای الزم به ذکر است که   انجام شد. Fتحلیل واريانس يک راهه پ
  .شدده استفادر اين تحقیق علمي نیز به عنوان ابزار تکمیلي 

 
 های پژوهشیافته

دهد های پووهانه در طول چهار سال اول اجرای پووهانه نشان ميتعداد درتواست
پسال دوم اجرای پووهانه ، تقاضا  1388با وجود کاهش تقاضای پووهانه برای سال که 

درصد از اعضای  54/64افزايش پیدا کرده و  1390و  1389های برای پووهانه درسال
 بودند. کردهدرتواست استفاده از پووهانه را  علمي هیأت
 
های پژوهانه در طول چهار سال اول اجرای علمی و تعداد درخواست هیأتتعداد کل اعضای  (1)جدول

 پژوهانه در دانشگاه شاهد

درصد فراوانی 
 درخواست

تعداد درخواست 
 پژوهانه

 هیأتتعداد اعضای 
 علمی

 سال اجرای پژوهانه

09/46 130 282 1387 
91/33 97 286 1388 
32/44 129 291 1389 

54/64 193 299 1390 

 جمع کل - 549 -

 
 ،ال در هشت بخش کليؤمطرح شده در پرسشنامه به توجه به نوع س سؤاالت

ی توصیفي متغیرهای تحقیق هاشاتص ،2جدول  ند.شدبندی و تجزيه وتحلیل دسته
 دهد.را نشان ميهای دانشگاه شاهد دانشکده در تمام
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 ها به ترتیب میانگینهای توصیفی متغیرهای تحقیق در دانشكدهشاخص (2)جدول 
 شاخص

 متغیر
 میانه میانگین

انحراف 
 معیار

 بیشینه کمینه کشیدگی چولگی

 5 25/1 08/1 -45/0 69/0 78/3 78/3 کتابچاپ
 43/4 14/2 67/0 -01/0 41/0 25/3 35/3 امتیازدهي

 69/4 77/1 67/0 05/0 5/0 21/3 21/3 هاهمايش
رضايت کلي 

 پووهانه
91/2 91/2 52/0 32/0- 99/0 11/1 44/4 

 4 1 27/0 -43/0 61/0 72/2 72/2 سامانه
 4 1 -45/0 -03/0 63/0 66/2 66/2 تجهیزات

 78/3 56/1 -05/0 -07/0 44/0 6/2 6/2 هاطرح
 67/3 1 -4/0 -37/0 71/0 66/2 57/2 هانامهپايان

 
بیشترين میانگین  ،شودمشاهده مي 2شماره جدول  در گونه کههمان

مربوط به  ،مندیمربوط به چاپ کتاب و کمترين میانگین رضايت ،مندیرضايت
های علوم انساني، دانشکدهدر چنین وضعیتي  .های تحصیالت تکمیلي استنامهپايان

نگین علوم پايه، پزشکي و کشاورزی نیز مشاهد شد. با وجود آنکه بیشترين میا
اما در  ،ها مربوط به چاپ کتاب از اعتبار پووهانه بوددانشکده همهمندی در رضايت

براساس  ها يکسان نبود.مندی در همه دانشکدهترتیب رضايت ،های پووهانهساير بخش
های تحصیالت نامهپس از پايان ،مندی در کل دانشگاهها کمترين رضايتيافته

 های تحقیقاتي بوده است.طرح درباره انهاز  وانین جاری پووه ،تکمیلي
ها  برای مشاهده تفاوت بین دانشکده t های مورد مطالعه با استفاده از تستشاتص

های مختلف با يکديگر، مشخص شد در بررسي و مقايسه نتاي  دانشکده بررسي شدند.
های مختلف جز در برتي علمي در دانشکده هیأتمندی اعضای که میزان رضايت

مندی بین مقايسه میانگین رضايت 3 شماره جدول. داری نداردوارد، تفاوت معنيم
 دهد.نشان مي نامه و سامانههای پايانلفهؤبرای م دانشکده علوم انساني و فني را

 
 مندی بین دانشكده علوم انسانی و فنیرضایت مقایسه میانگین (3)جدول 

 شاخص
 متغیر

 انحراف معیار میانگین
t p فني علوم انساني فني انساني علوم 

 04/0 -10/2 7/1 9/1 52/8 12/7 نامهپايان
 02/0 -42/2 4/3 5/3 42/18 37/15 سامانه

 
در  ،علوم انساني و فني هایبین دانشکده 3 شماره جدول نتاي با توجه به 

 ،نامه تحصیالت تکمیلي و سامانه ثبت اطالعات پووهشيپايان مورد مندی دررضايت
داری وجود دارد و در هر دو مورد دانشکده علوم انساني رضايت کمتری از اوت معنيتف

 دانشکده فني دارد.
در دانشکده علوم انساني را شايد بتوان از اين نور تبیین  مندی کمتررضايت دلیل

علمي  هیأتاعضای  از سویدانشگاهي کمتری های ملي و برونکرد که تعداد طرح
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 هیأتاعضای  از سویدانشگاهي های ملي و برونکه تعداد طرحاليدر ب ؛شودانجام مي

پووهانه نشان  ازاتِتیبیشتر است. نگاهي به امشود، انجام ميعلمي دانشکده فني 
 ،ازای هر يک میلیون ريال جذب اعتباردانشگاهي بههای ملي و بروندهد که طرحمي

 امر، آورند و اينمجری به همراه ميامتیاز برای  40دو امتیاز پووهانه در سال تا سقف 
ر که ددر بالي؛ مي شود ،باعث افزايش مبلغ پووهانه برای هر نفر در سال بعدی

های برون دانشگاهي بسیار اندك است که دلیل آن دانشکده علوم انساني تعداد طرح
 بیشتر امتیازات به دست .های علوم انساني برگرددتواند به ماهیت تحقیقات رشتهمي

چاپ مقاالت  مانند، دانشگاهيهای برونغیر از طرح به مواردی ،آمده در اين دانشکده
 که دشواری های تاص تود را دارد. شودپووهشي مربوط مي–علمي 

 

 مندی بین دانشكده علوم پایه و فنیمقایسه میانگین رضایت (4)جدول 

 شاخص

 متغیر

 انحراف معیار میانگین
t p 

 علوم پايه فني علوم پايه فني

 03/0 -19/2 12/2 58/2 69/11 78/9 تجهیزات

 05/0 02/2 05/3 32/2 12/14 28/16 کتاب

 
به  ،علوم پايه و فني هایبین دانشکده ،4های جدول شماره با توجه به شاتص

تفاوت  ،مندی درباره تريد تجهیزات و چاپ کتاب با کمک اعتبار پووهانهلحاظ رضايت
 ،رد؛ بدين صورت که درباره تريد تجهیزات، دانشکده علوم پايهداری وجود دامعنا

 بیشتری دارد. رضايت نسبتاً ،دانشکده فني ،رضايت بیشتری دارد و درمورد چاپ کتاب
 

 گیریبحث و نتیجه
سال پس از اجرای پووهانه،  ينندچبا گذشت های اين پووهش نشان داد که يافته

چند روند  هر ؛انددرتواست پووهانه نکرده ،تا کنون ،علمي هیأتبرتي از اعضای 
پووهانه نکردن ترين دلیل درتواست مهم .استفاده از پووهانه سیر صعودی داشته است

دانشگاهي و های باز درونطرح علمي دانشگاه شاهد، داشتن هیأتاز سوی اعضای 
 دانشگاهي بوده است.ويوه برونبه

دانشگاه شاهد مربوط به  مندی درته بیشترين میانگین رضاينتاي  نشان داد ک
های تحصیالت نامهمندی مربوط به پايانچاپ کتاب و کمترين میانگین رضايت

های علوم انساني، علوم پايه، پزشکي و دانشکدهدر تکمیلي است؛ چنین وضعیتي 
دست آوردن امتیاز از باشد که به آن ،شايد دلیل اين امر مشاهد شد. همکشاورزی 

با وجود آنکه بیشترين میانگین  .استتر از بقیه موارد تاب آسانطريق چاپ ک
اما در  ،ها مربوط به چاپ کتاب از اعتبار پووهانه بوددانشکده همةمندی در رضايت

ها يکسان نبود. نتاي  دی در همه دانشکدهمنهای پووهانه ترتیب رضايتساير بخش
 همخواني دارد. 2011در سال  "جمیل کلیب" تحقیق اين تحقیق با نتاي 
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مندی کمتری در مورد رضايت ،علمي هیأتدهد اعضای های تحقیق نشان مييافته
دانشگاهي، روند تصويب های درونالتحقیق در ماه برای طرحساعت بق 40سقف 

های غیرپرسنلي دانشگاهي، ارائه فاکتور برای تسويه بساب مالي هزينههای درونطرح
های به طرحندادن  دانشگاهي، امتیازاتي درونهای تحقیقمربوط به طرح

در محیط دانشگاه، تهیه  بض  فقط ،دانشگاهي برای پووهانه، استفاده از تجهیزاتدرون
های تحصیالت تکمیلي از محل پووهانه، نحوه ثبت نامهانبار، تخصیص اعتبار برای پايان

اين  .پووهانه دارند اطالعات پووهشي در سامانه و مدت زمان يک سال برای  رارداد
و نتاي  مرادی و همکاران در  1389در سال  "سرشتي و همکاران "يافته ها با نتاي  

 همخواني دارد.1392سال 
علمي پیشنهاد کردند که برای تسويه  هیأتتعدادی از اعضای  ،هادر مصاببه
را درگیر  استادانبرونداد علمي بايستي مد نور  رار بگیرد و نبايستي  ،بساب پووهانه

های اين مسئله ورای ارزش ،. به نور اين افرادکردتهیه فاکتور و مسائل ناشي از آن 
هربال بسیاری  هدهد. بو جايگاه علمي او را تقلیل مي استعلمي يک مدرس دانشگاه 

 نیز هاای سیستم تصويب و تسويه بساب طرحهاز دشواری، علمي هیأتاز اعضای 
 ،دانشگاهيهای درونطرح ،علمي هیأت ینور اعضا زاناتشنود بودند. همچنین 

ون های برچرا که  تصويب طرح کنند؛تری در پووهانه پیدا بايستي جايگاه مناسب
 .نیستعلمي میسر  هیأت دانشگاهي و ملي برای همه اعضای

علمي از اينکه مديريت اعتبار پووهشي از  هیأت یاز اعضا برتي عالوه بر اين،
کردند. تعدای از اعضای اظهار رضايت مي ،علمي تفويض شده هیأتدانشگاه به عضو 

مو ع اعتبار پووهشي ابراز نارابتي و نارضايتي بهنکردن علمي نیز از پرداتت  هیأت
گیرد؛  ان الزم در اتتیار آنها  رار نميکردند و از اينکه اعتبار پووهشي در زممي

 ناترسند بودند. 
جديد همواره با  کرد که اجرای هر نواماشاره  در تاتمه بايد به اين نکته 

و اين تحقیق و تحقیقات مشابه، و استفاده از  روبرو بوده است يهای تاصدشواری
 هادر دانشگاه در امر پووهش ،ی نوينهااين نوام تأثیرنتاي  آن مي تواند به افزايش 

 بینجامد.
 

 پژوهش یاهپیشنهاد
هايي که کمترين لفهؤت ترمیم پووهانه در مهای اين تحقیق در جهتوجه به يافته -

 ؛مندی وجود داشتمیزان رضايت

سقف امتیاز و امتیاز  مانندهای مرتبط با آن لفهافزايش سهم امتیاز، و توجه به مؤ -
 ؛تخصیصي به مقاالت

 ؛افزايش بندهای مربوط به امتیازهای انواع تولیدات علمي -

 ؛ترفیع ساالنه و پووهانه تا بد امکاندهي برای ارتقا، سازی سیستم امتیازيکسان -
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ها و توجه به امتیاز مربوط به مشاوره و داوری نامههای مربوط به پايانلفهؤترمیم م -

 ؛و تفکیک آن از اعتبار پووهانه

 ؛پرسنلي و ساير موارد مرتبط ، هزينهتوجه به بودجه های تخصیصي برای تجهیزات -

از ساير کارهای مرتبط علمي انجام شده افزايش رديف امتیازهای پووهانه بر اساس  -
 ؛علمي هیأتاعضاء  سوی

منوور تشويق دانشگاهي بههای پووهشي درونتخصیص امتیاز پووهشي برای طرح -
 ؛هابرای انجام طرح

 ؛های پووهشيامور مربوط به طرح همةتسهیل  -

 اعتبار پووهشي در صورت عدم جذب بودجه در پايان زمان مقررنکردن بذف  -
 ؛ا افزايش زمان جذب اعتبار پووهشي به بیش از دو ساليفعلي 

 ؛کید بر ارائه فاکتورأتسهیل تسويه بساب و توجه به برونداد علمي به جای ت -

 .کنندخستین بار از پووهانه استفاده ميافزايش امتیاز و بودجه برای اعضايي که ن -
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