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  چکیده
هاي پـژوهش اعضـاي هیـأت     بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر فعالیت، پژوهش حاضرهدف 

، این تحقیـق . علمی گروه آموزشی علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان فارس بود
و نمونـه آمـاري بـه روش    ) N-120( جامعه آمـاري . تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است

آوري اطالعات از پرسشـنامه محقـق سـاخته اسـتفاده      براي جمع. سرشماري انجام شده است
اعتبار محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان حـوزه تحقیـق و پـژوهش و پایـایی     . شد

بـراي تجزیـه و تحلیـل    . بدسـت آمـد  % 84با محاسبه ضریب آلفاي کرانبـاخ برابـر   پرسشنامه 
یومـان  آزمـون  ، دو متغیـره  رگرسـیون تحلیل ، هاي پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون هداد

  . و آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد ویتنی
میـزان فعالیـت   ، وضـعیت اسـتخدامی  ، نشان داد که متغیرهاي مرتبه علمـی هاي پژوهش  یافته

روش  میـزان تسـلط بـر   ، عـاتی و منـابع اطال ها  دسترسی به پایگاه، ولیت اجراییئمس، اشتراکی
تسـلط بـر زبـان انگلیسـی و زمـان اختصـاص داده شـده بـه         ، اي رایانـه هـاي   مهارت، تحقیق
همچنـین  . پژوهشـی دارد  –علمی هاي  دارى با میزان فعالیت یعلمی رابطه معنغیرهاي  فعالیت

، یمرتبـه علمـ  ، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که به ترتیـب وضـعیت اسـتخدامی   
زمان اختصاص داده شده به ، زبان انگلیسی، اي رایانههاي  مهارت، میزان تسط بر روش تحقیق

میزان فعالیت اشتراکی و میزان دسترسی بـه پایگـاه و منـابع اطالعـاتی     ، علمیغیرهاي  فعالیت
علمـی   هیـأت پژوهشی اعضاي ـ علمی هاي  بیشترین تا کمترین ضرایب بتا را با میزان فعالیت

   .دارند
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  مقدمه
تا جـایی کـه بـه    ، پژوهشی در عصر کنونی اهمیت و جایگاهی ویژه دارنداي ه فعالیت

همچنـین  . رونـد  می عنوان شاخصی براي تعیین میزان توسعه یافتگی کشورها به شمار
از همـین  . نبه و استقالل یک کشور استکلید اصلی توسعه همه جا، تحقیق و پژوهش

در ایـن زمینـه   . گـردد  می اهمیت و اعتبار دادن به بخش پژوهش سرمایه ملی تلقی، رو
هـاي   یکـی از پایـه  ، گفته شده است که پژوهش پس از تربیت نیروي انسـانی کارآمـد  

و توسـعه پایـدار و اصـولی     سیاسی و اقتصادي است، فرهنگی، اصلی توسعه اجتماعی
اهمیت دادن به امر تحقیقات و . گردد می مدت بدون پژوهش به دشواري تصورلنددر ب

پژوهشی در هر کشـوري موجـب توسـعه و پیشـرفت گردیـده و      هاي  افزایش فعالیت
از طرفـی عـدم تـوازن میـان     . آورد مـی  استقالل واقعی را بـراي آن کشـور بـه ارمغـان    

در ایـران محققـان را بـر آن    آمـوزش عـالی    هاي و مؤسسهها  علمی دانشگاه تولیدهاي
بـه عنـوان   ، هـا  علمـی دانشـگاه   هیأتپژوهشی اعضاي هاي  داشته تا به بررسی فعالیت

  . بپردازند، باشند می دار انجام رسالت تولیدات علمی کشور افراد متفکر که عهده
کـه تفـاوت در میـزان تولیـدات      اند تجربی و تئوریک پیشین نشان دادههاي  بررسی

 بلکـه عوامـل  ، شـناختی باشـد   تواند تنهـا ناشـی از عوامـل روان    ی نمیپژوهش ـعلمی  
یـا   شـناختی ارتبـاط دارد و   فرهنگی به طور متقابل با عوامل روان اجتماعی و، آموزشی

عمـل در بسـیاري از    کـه در انـد   هنشـان داد ها  بررسی. باشند می آن مقدم بر حتی بعضاً
هـاي   فعالیـت  الشـعاع  لیـت پژوهشـی تحـت   فعا، ویژه دانشگاه پیام نوره و بها  دانشگاه

در تحقیقی نشان داده اسـت کـه   ) 1381( صالحی اصفهانی. آموزشی قرار گرفته است
 آموزشـی فعالیـت  هـاي   اي که در زمینـه  علمی دانشگاه پیام نور به اندازه هیأتاعضاي 

هـم در تحقیـق   ) 1375( هاشـمیان نـژاد  . آورنـد  نمی کنند به کارهاي پژوهشی روي می
بیش از حد مـوظفی موجـب کـم     که اشتغال به تدریس ه استبه این نتیجه رسیدخود 

بررسـی  ، با این همه. شده استها  علمی دانشگاه هیأتشدن فعالیت پژوهشی اعضاي 
ن است که فعالیت آموزشـی در سـطح وسـیعی از    آچین حاکی از  در) 2007( 1هونگ

سـی نظـام ارزیـابی عملکـرد     برر، در همـین راسـتا  . برد نتایج کارهاي تحقیقی سود می
، دهد که از دو حیطه آموزش و پژوهش می علمی دانشگاه اصفهان نشان هیأتاعضاي 

  . آموزشی در اولویت نخست قرار داردهاي  ارزشیابی فعالیت

                                                                                                                                      
1. Hong  
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پژوهشـی   -علمـی هـاي   متعددي نیز موانع موجود بر سر راه فعالیـت هاي  پژوهش
مرتبـه و  ، سـوابق خـدمت  ، اجرایـی  علمی را از منظر داشـتن مسـئولیت   هیأتاعضاي 

اي از  عـده ، در ایـن ارتبـاط  . انـد  ارتقاء علمی و نیز نوع رشـته تحصـیلی تبیـین نمـوده    
علمـی بـا    هیـأت ه پژوهشی اعضاي زکه انگیاند  هخود نشان داد هاي محققان در تحقیق

علمی که انگیزه بیشـتري بـراي    هیأتآن دسته از اعضاي . رتبه علمی آنان ارتباط دارد
  . به سایر همکاران خود برخوردارند ارتقا دارند از عملکرد پژوهشی بهتري نسبت

علمـی کـه    هیـأت نیز در تحقیقی نشان داد که آن دسـته از اعضـاي   ) 2000( 1تین
انگیزه بیشتري براي ارتقاء داشتند از عملکرد پژوهشی بهتري نسبت به سایر همکـاران  

همچنین نتـایج  . برخوردار بودند، اء داشتنددانشگاهی خود که انگیزه کمتري براي ارتق
ات انگیزشی متفـاوتی در عملکـرد   تأثیرها  این مطالعه نشان داد که انواع متفاوت پاداش

  . علمی به جاي داشت هیأتپژوهشی اعضاي 
کـه داشـتن مسـئولیت اجرایـی در     اند  هنشان داد) 1386( و اسدزاده) 1383( گنجی
از . داشـته باشـد   تـأثیر علمـی   هیأتدات علمی اعضاي تواند بر میزان تولی می دانشگاه

علمـی بـراي   هـاي   انجام گرفتـه نـه تنهـا امکـان فعالیـت     هاي  سوي دیگر طبق بررسی
علمـی جهـت    هیـأت بلکه تعهـد هنجـاري اعضـاي    ، مختلف یکسان نیستهاي  رشته

نیـز یکـی   ) 1386( رحیمی. باشد می گوناگون نیز متفاوتهاي  تولیدات علمی در رشته
کشـاورزي و مهندسـی   ، علوم پایههاي  پژوهشی رشته -علل افزایش تولیدات علمی از

 علمی ایـن  هیأتنسبت به علوم انسانی را حجم بیشتر همکاري علمی در بین اعضاي 
  . داند ها می رشته

ـ  هاي  همچنین بررسی طـور  ه انجام گرفته مؤید آن است که نه تنها هنوز هم زنـان ب
بلکـه انگیـزه پژوهشـی اعضـاي     ، تري نسبت به مردها دارندداري آثار منتشره کم یمعن

  . هیأت علمی مردها بیشتر از زنان است
برخی محققان معتقدنـد بـین اسـتفاده از شـبکه و منـابع اطالعـاتی       ، از سوي دیگر

در ایـن  . علمی رابطـه مثبـت وجـود دارد    هیأتالکترونیکی و تولیدات علمی اعضاي 
جستجو و تبـادل اطالعـات در   هاي  که اینترنت شیوهمعتقد است ) 1994( 2زمینه شیلر

بـا توجـه بـه حجـم روز افـزون      . میان دانشمندان و پژوهشگران را متحول کرده است
از ، یتـألیف هـا و فنـون تحقیقـی و     اطالعات علمی موجود در اینترنت و نیـز تعـدد راه  

                                                                                                                                      
1. Tien  
2. Schiller 
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اعضـاي  یکسو محدودیت امکانات دسترسی به این منابع و از سوي دیگر آشنایی کـم  
 دستیابی به اطالعاتهاي  اي و شیوه رایانههاي  مهارت، تحقیقهاي  علمی با شیوه هیأت
  . علمی باشد هیأتگسترش تولیدات علمی در بین اعضاي  براي، تواند موانعی مهم می

گیر اداري موجود بر سـر  که قوانین دست و پااند  هچندي نیز نشان دادهاي  پژوهش
 بـراي و نیـز قـوانین موجـود    ... مقالـه و ، تألیف کتـب ، یپژوهشهاي  راه تصویب طرح

گذار بر تأثیراز جمله موانع ، الزحمه مربوط به آنها دریافت مجوز انتشار و پرداخت حق
نتایج پژوهش صالحی اصفهانی در دانشـگاه پیـام نـور    . باشند می پژوهشیهاي  فعالیت

امـل عـدم اجـراي طـرح     از افـراد نمونـه بوروکراسـی زائـد اداري را ع    % 39نشان داد 
  . اند هپژوهش در این دانشگاه ذکر نمود

تواند نقـش مهمـی    می علمی نیز هیأتو باالخره اینکه میزان همکاري بین اعضاي 
) 1377( سـتار ، در ایـن راسـتا  . پژوهشی آنان داشته باشد -علمیهاي  فعالیت در میزان

کـم شـدن    عدم وجود جو سالم جهـت ایجـاد روحیـه تحقیقـات گروهـی را موجـب      
در نهایت عالوه بـر عـواملی کـه بـه آنهـا      . آورد می پژوهشی به شمار -تولیدات علمی

دهـد کـه    مـی  بر توسعه پژوهش در کشور نشان مؤثرپژوهش درباره عوامل ، اشاره شد
 بهـره هـا   علمی و حتی مراکزي که از نتـایج پـژوهش  هاي  همه محققان در واحد تقریباً
پژوهشی بـه دلیـل وجـود برخـی محـدودیت      هاي  الیتدهی اندك فعبه ثمر، گیرند می

امـروزه حرکـت   ، پـذیري تأثیرگذاري و تأثیربر این اساس و به دلیل دامنه . اعتقاد دارند
. عنوان یک ضرورت مهـم و مسـاله ملـی مطـرح اسـت     ه پژوهشی و تحقیقات علمی ب

یی در هر بخشی براي تبیین ضرورت تحقیـق و شناسـا  ، بدیهی است امروزه هر اقدامی
دانشگاه پیام نور نیز بـه  . حائز اهمیت استپژوهشی هاي  بر توسعه فعالیت مؤثرعوامل 

اگـر چـه   . عنوان یکی از مراکز مهم آموزش عالی در کشور از این قاعده مستثنی نیست
علمی این دانشگاه بـه عنـوان    هیأتمتوسط تولیدات علمی اعضاي ، هاي اخیر در سال

علمـی افـزایش یافتـه اسـت امـا بـه دالیـل        هـاي   سنجش فعالیتهاي  یکی از شاخص
هـاي   علمی به منابع و پایگـاه  هیأتدسترسی کم اعضاي ، مختلف از جمله قوانین ارتقا

وجود ، علمی هیأتکم بودن میزان همکاري در تولیدات علمی بین اعضاي ، اطالعاتی
ـ     هـا  قوانین دست و پا گیر در تصـویب و اجـراي طـرح    ع و نیـز عـدم تعـادل در توزی

این افـزایش نتوانسـته اسـت    ... علمی و هیأتآموزشی و خدماتی اعضاي هاي  فعالیت
جامعه از هاي  باشد پاسخگوي توقعات و درخواست می آنچنان که شایسته این دانشگاه

  ). 1381، صالحی اصفهانی( آن باشد
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 اي پایـدار و  با توجه به آنچه گفته شد محققان اعتقاد دارند که دستیابی بـه توسـعه  
پژوهشـی بـه عنـوان یـک ضـرورت      هـاي   مداوم از طریـق بـاور بـه توسـعه فعالیـت     

علمی به عنوان عامالن اصـلی تولیـدات    هیأتناپذیر و اهمیت دادن به اعضاي  اجتناب
  . گردد می علمی محقق

هـاي   بر کمیـت و کیفیـت فعالیـت    مؤثربررسی و شناسایی عوامل ، بر همین اساس
دانشگاه پیام نور بـه عنـوان بزرگتـرین دانشـگاه      علمی هیأتپژوهشی اعضاي  -علمی

علمی و نیز تحقیـق   هیأتویژه در بخش هاي  کشور که از نظر کیفی نیز داراي پتانسیل
تواند راهگشـاي رشـد کمـی و کیفـی تولیـد اطالعـات        می نه تنها، باشد می و پژوهش

هـاي   زمینـه تواند موجب رفع نسبی موانع و در نتیجه فراهم شدن  می علمی باشد بلکه
توان گفت با انجام این تحقیق نـه   می شود و به طور مشخص هدستیابی به توسعه جامع

، پژوهشـی ، علمـی هـاي   علمـی از نظـر فعالیـت    هیـأت کلی اعضـاي  هاي  تنها ویژگی
مشـوق ایـن    بلکه عوامل. گیرد می مورد شناسایی قرار آنهااي و ساختار جمعیتی  حرفه

هـدف  ، با توجه بـه آنچـه گفتـه شـد    . رار خواهد گرفتنیز مورد شناسایی قها  فعالیت
 هیـأت پژوهشـی اعضـاي   هـاي   پژوهش حاضر شناسایی عوامل مرتبط با میزان فعالیت

  . باشد می علمی دانشگاه پیام نور استان فارس
  

  پژوهشهاي  فرضیه
اطالعـاتی و  هـاي   بـه منـابع و پایگـاه    علمی هیأت میزان دسترسی اعضاي بین .1

  . پژوهشی رابطه وجود دارد -علمی هاي میزان فعالیت
پژوهشی رابطه  -علمیهاي  سنوات مسئولیت اجرایی و میزان فعالیت بین تعداد .2

 . وجود دارد
پژوهشـی رابطـه    -علمـی هـاي   اشتراکی و میزان فعالیتهاي  بین میزان فعالیت .3

 . وجود دارد
ابطـه  پژوهشـی ر  -علمیهاي  بین میزان تسلط به زبان انگلیسی و میزان فعالیت .4

 . وجود دارد
پژوهشـی   -علمـی هاي  اي و میزان فعالیت رایانههاي  مهارت بین میزان تسلط بر .5

 . رابطه وجود دارد
پژوهشـی   -علمـی هـاي   تحقیق و میـزان فعالیـت  هاي  بین میزان تسلط بر روش .6

 . رابطه وجود دارد
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و میـزان   پژوهشـی  -غیرعلمـی هـاي   بین زمان اختصاص داده شده بـه فعالیـت   .7
 . پژوهشی رابطه وجود دارد -علمیهاي  فعالیت

علمـی بـا توجـه بـه مرتبـه       هیأتعلمی و پژوهشی اعضاي هاي  میزان فعالیت .8
 . علمی متفاوت است

علمی با توجه بـه وضـعیت    هیأتعلمی و پژوهشی اعضاي هاي  میزان فعالیت .9
 . استخدامی متفاوت است

علـوم پایـه و   علمـی رشـته    هیأتعلمی و پژوهشی اعضاي هاي  میزان فعالیت .10
  . انسانی متفاوت است

  
               شناسی پژوهش روش

توان از زوایاي مختلف به موضوعات  می در بحث روش تحقیق: روش و طرح تحقیق
پــژوهش حاضــر از لحــاظ روش و طــرح تحقیــق در زمــره ، از یــک نگــاه. نگریسـت 

بـا   باشد چرا که روابـط میـان برخـی متغیرهـا     می تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی
، از نگاه دیگـر . دهد می علمی را مورد توجه قرار هیأتمیزان فعالیت پژوهشی اعضاي 

پژوهشـی  هـاي   به علت کاربرد نتایج آن در حل مسائل و مشـکالت پیرامـون فعالیـت   
        . علمی دانشگاه پیام نور از نوع کاربردي است هیأتاعضاي 

 هیـأت تمامی اعضـاي   شامل، جامعه آماري پژوهش حاضر: جامعه و نمونه آماري
 87-88علمی و دستیاران آموزشی دانشگاه پیام نور اسـتان فـارس در سـال تحصـیلی     

 باشـد  مـی  نفـر  120تعداد آنهـا برابـر بـا    ، است که بر اساس آمار اخذ شده از دانشگاه
)120N= .(در این پـژوهش  ، با توجه به پایین بودن تعداد افراد جامعه آماري همچنین

  . نظر و روش سرشماري مورد استفاده قرار گرفت رفگیري ص از نمونه
از طریـق پرسشـنامه    مورد نیاز پژوهش به شیوه میـدانی و هاي  داده: ابزار پژوهش

، مـرتبط بـا سـنجش رفتـار    هـاي   اي و پرسـش  زمینههاي  ساخته مرکب از پرسش محقق
ز بـر  علمی و پژوهشی نیهاي  الزم به ذکر است که میزان فعالیت. گردآوري شده است

. 3ترجمه کتـاب  . 2 یا تصنیف کتاب تألیف. 1: اساس موارد زیر محاسبه گردیده است
. 5 همکـاري در طـرح تحقیقـاتی خاتمـه یافتـه     . 4مجري طرح تحقیقاتی خاتمه یافته 
چاپ . 7 چاپ مقاله در نشریات معتبر خارجی. 6 چاپ مقاله در نشریات معتبر داخلی

ارائـه مقالـه در مجـامع علمـی     . 9 المللـی  امع بـین ارائـه مقالـه در مجـ   . 8ترجمه مقاله 
نقـد و  ، بررسـی . 11هـاي کارشناسـی ارشـد     نامـه  راهنمایی و مشاوره پایان. 10داخلی

امتیـازات اختصـاص داده شـده بـه آثـار      . تصحیح انتقادي کتاب. 12 ویرایش علمی و
علمی نیز براسـاس جـدول تخصـیص امتیـاز بـه آثـار پژوهشـی         هیأتعلمی اعضاي 

و مراکز آموزش عالی جهـت ارتقـاء محاسـبه گردیـده     ها  علمی دانشگاه هیأتاي اعض
  . است
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براي ارزیابی اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوایی بر اساس نظـر متخصصـان حـوزه     
براي تعیین پایایی پرسشـنامه در ایـن پـژوهش ضـریب     . تحقیق و پژوهش استفاده شد

) پـاپلوت ( براي این منظور در مرحله مقدماتی. آلفاي کرانباخ مورد استفاده قرار گرفت
علمـی توزیـع و اطالعـات مـورد نیـاز       هیـأت پرسشـنامه در میـان اعضـاي     30تعداد 
به دسـت آمـد کـه بیـانگر پایـا       84/0ضریب آلفاي کرانباخ برابر با . آوري گردید جمع

  . باشد می گیري بودن ابزار اندازه
  

  ها روش تجزیه و تحلیل داده
آمـار اسـتنباطی ماننـد ضـریب     هـاي   پـژوهش از شـیوه  هاي  تحلیل داده تجزیه و براي

آزمون یومان ویتنـی و آزمـون تحلیـل    ، تحلیل رگرسیون دو متغیره، همبستگی پیرسون
  . واریانس یک راهه مورد استفاده شده است

  
   پژوهشهاي  یافته

بـا   آمـاري مربـوط بـه فرضـیات پـژوهش همـراه      هاي  در ادامه نتایج مربوط به آزمون
  . شود می توضیحات مورد نیاز آورده

  
  اول تا هفتمهاي  فرضیه برايمون همبستگی پیرسون زآ) 1( جدول

  سطح معناداري  ضریب همبستگی  متغیر مالك  متغیر پیش بین  ردیف
 علمـی  هیـأت  میزان دسترسی اعضاي  1

  اطالعاتیهاي  به منابع و پایگاه
 -علمیهاي  میزان فعالیت

  009/0  237/0  پژوهشی
 -علمیهاي  میزان فعالیت  سنوات مسئولیت اجرایی تعداد  2

  02/0  213/0  پژوهشی
 -علمیهاي  میزان فعالیت  اشتراکیهاي  میزان فعالیت  3

  001/0  296/0  پژوهشی
 -علمیهاي  میزان فعالیت  میزان تسلط به زبان انگلیسی  4

  000/0  320/0  پژوهشی
 -علمیهاي  فعالیتمیزان   اي رایانههاي  مهارت میزان تسلط بر  5

  036/0  197/0  پژوهشی
 -علمیهاي  میزان فعالیت  تحقیقهاي  میزان تسلط بر روش  6

  007/0  243/0  پژوهشی
ــه    7 ــده بـ ــاص داده شـ ــان اختصـ زمـ

   پژوهشی -غیر علمیهاي  فعالیت
 -علمیهاي  میزان فعالیت

  001/0  -288/0  پژوهشی

  
سـتگی بـین میـزان دسترسـی     شود ضریب همب می مشاهده) 1( که در جدول همانطور 

 پژوهشـی  - علمـی هاي  اطالعاتی و میزان فعالیتهاي  علمی به منابع و پایگاه هیأتاعضاي 
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رابطه بین داشـتن  ). >01/0P( دار است و از نظر آماري معنی. ) /237( برابر با) فرضیه اول(

نیـز بـا    علمی و پژوهشی آنانهاي  علمی و میزان فعالیت هیأتاجرایی عضو هاي  مسئولیت
البتـه بـر   ). >05/0P( دار اسـت  از نظـر آمـاري معنـی   . ) /213( توجه به ضریب همبستگی

خالف انتظار میانگین امتیـازات کسـب شـده اعضـاي داراي مسـئولیت اجرایـی بیشـتر از        
اشـتراکی و  هـاي   رابطه بین دو متغیـر میـزان فعالیـت   . اند افرادي بود که فاقد مسئولیت بوده

از نظـر  . ) /296( پژوهشی نیز بـا توجـه بـه ضـریب همبسـتگی      - لمیعهاي  میزان فعالیت
در مورد فرضیه چهـارم ضـریب همبسـتگی میـان میـزان      ). >01/0P( ر استدا معنیآماري 

و . ) /32( پژوهشـی برابـر بـا    - علمـی هـاي   آشنایی و تسلط بر زبان انگلیسـی بـا فعالیـت   
میـزان  ؛ لط بـر زبـان انگلیسـی   یعنی با زیاد شدن آشـنایی و تسـ  ). >01/0P( ر استدا معنی

هـاي   رابطه میان میزان تسلط بـر مهـارت  . یابد می پژوهشی نیز افزایش - علمی هاي  فعالیت
. ) /197( علمی و پژوهشی نیز با توجه به ضـریب همبسـتگی  هاي  و میزان فعالیتاي  هرایان
م آشـنایی بـا   هاي  ههاي رایان منظور از آشنایی و تسلط بر مهارت). >05/0P( ر استدا معنی
همچنین رابطـه بـین تسـلط بـر     . باشد می افزارها و هم آشنایی جهت استفاده از اینترنت نرم

علمی و پژوهشی نیز با توجه ضریب همبستگی به دسـت  هاي  فعالیت تحقیق وهاي  روش
  ). >01/0P( ر استدا معنی) 243/0( آمده

هـاي   شـده بـه فعالیـت   در نهایت نتایج نشان داد همبسـتگی بـین زمـان اختصـاص داده     
  ). >01/0P( ر استدا معنیو ) - 288/0( پژوهشی منفی - علمیهاي  علمی و میزان فعالیتغیر

هشـتم  هاي  در ادامه جدول مربوط به تحلیل واریانس یک راهه در ارتباط با فرضیه
علمی بـر   هیأتپژوهشی اعضاي هاي  و نهم پژوهش مبنی بر تفاوت بین میزان فعالیت

همراه بـا توضـیحات   ) 9 فرضیه( و وضعیت استخدامی) 8 فرضیه( لمیاساس مرتبه ع
  . شود می الزم آورده

  
پژوهشی بر اساس مرتبه علمی و وضعیت هاي  آزمون تحلیل واریانس فعالیت) 2( جدول

  استخدامی
میانگین   مجذورات مجموع  متغیر

  مجذورات
درجه 
 سطح  F ضریب  آزادي

  داري معنی
 گروهی بین  مرتبه علمی

  گروهی درون
35766 
196744  11922 1696  3 116  03/7  000/  

وضعیت 
  استخدامی

 گروهی بین
  گروهی درون

73558 
158952  18389 1382  4 115  31/13  000/0  
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 Fشـود در مـورد فرضـیه هشـتم میـزان       مـی  مشـاهده ) 2( همانطور که در جـدول 
بـه ایـن   ). >01/0P( است ردا معنیباشد که از نظر آماري  می 03/7مشاهده شده برابر با 

 علمـی بـر اسـاس مرتبـه علمـی      هیـأت پژوهشی اعضـاي  هاي  معنی که بین میزان فعالیت
همچنـین در مـورد فرضـیه    . تفاوت وجـود دارد ) دانشیار استادیار و، مربی، دستیار علمی(

 اسـت  ردا معنـی باشد کـه از نظـر آمـاري     می 31/13مشاهده شده برابر با  Fنهم میزان 
)01/0P< .( بر اسـاس  علمی  هیأتپژوهشی اعضاي هاي  معنی که بین میزان فعالیتبه این

تفـاوت وجـود   ) رسمی و قطعـی ، رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادي( وضعیت استخدامی
 . دارد

در ادامه نتایج مربوط به فرضیه دهم پژوهش در مـورد وجـود تفـاوت بـین میـزان      
در  علـوم انسـانی و پایـه   ي ها علمی رشته هیأتعلمی و پژوهشی اعضاي هاي  فعالیت
  . گردد می ارائه) 3( جدول
  

علمی پژوهشی دو گروه علوم هاي  آزمون یومان ویتنی براي مقایسه فعالیت) 3( جدول
  انسانی و پایه

میانگین   تعداد  متغیر مستقل  متغیر وابسته
  رتبه

مجموع 
 u p-vale  رتبه

-میزان فعالیت علمی
  پژوهشی

علوم انسانی علوم 
  پایه

88  
32  7/58 3/65  5169 2091  1253  356/0  

  
 -علمـی هـاي   فرضیه دهم پـژوهش در مـورد مقایسـه میـزان فعالیـت      در ارتباط با

علمـی   هیأتبه دلیل پایین بودن تعداد اعضاي ( پژوهشی دو گروه علوم انسانی و پایه
به علت برقرار نبـودن  ) مهندسی این گروه با گروه علوم پایه ادغام شد –در گروه فنی 

 هیـأت خصوص با توجه به تفاوت فـاحش بـین اعضـاي    ه بها  رض همگنی واریانسف
هـاي   براي گـروه  Tبه جاي آزمون ) 88در برابر  32( مورد مقایسههاي  علمی در گروه

نتـایج  . مستقل از آزمون ناپارامتریک معادل آن یعنی آزمون یومان ویتنی استفاده گردید
که بین دو گروه علـوم انسـانی و    نشان داد) 1253( به دست آمده U با توجه به مقدار

 ري وجـود نـدارد  دا معنـی پژوهشـی تفـاوت   هـاي   پایه در زمینـه میـزان فعالیـت   علوم 
)356/0= P  دارد) بزرگتر است 05/0که از .  
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  رگرسیون و تحلیل مسیر
بـین و مـالك و    ر بودن ضرایب همبستگی بین متغیـر پـیش  دا معنیدر ادامه با توجه به 

بیشـتر  هـاي   به منظـور دسـتیابی بـه یافتـه    ، اول تا هفتم پژوهشهاي  فرضیه شدن تأیید
علمی به تدوین و ارئـه مـدل    هیأتپژوهشی اعضاي هاي  فعالیت پیرامون چند و چون

تحلیل مسیر بر اساس ضرایب بتاي حاصل از شش مرحله اجراي رگرسـیون بـه روش   
ا یک معادلـه رگرسـیون بـا    براي ساختن این نمودار ابتد. رونده مبادرت شد حذف پس
و همـه   »علمـی  هیـأت پژوهشـی اعضـاي    –علمـی  هـاي   میزان فعالیـت « متغیر مالك

بتا یا ضرایب اسـتاندارد شـده در    β( بین تشکیل و سپس ضرایب مسیر پیشهاي  متغیر
  . گردد می استخراج و نمودار مذکور کامل) رگرسیون

تسـلط  « متغیـر  3دیکی محتوایی الزم به ذکر است که در این مرحله با توجه به نز 
نمـرات هـر سـه متغیـر بـا       »تسلط بر رایانه و تسلط بر زبان انگلیسـی ، برروش تحقیق

در ادامـه  . مدنظر قرار گرفت »میزان تسلط« یکدیگر ادغام و متغیر جدیدي تحت عنوان
  . گردد می نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون و مدل تحلیل مسیر ارائه

  
  نتایج شش بار اجراي تحلیل رگرسیون براي تدوین مدل تحلیل مسیر) 4( جدول
تعدیل  R R2 R2  متغیرهاي مالك  بین متغیر پیش

  شده
F  
سطح   

  ريدا معنی
 میزان فعالیت

  علمی هیأتاعضاي 
؛ دسترسی به پایگاه اطالعاتی؛ مرتبه

وضعیت ؛ میزان فعالیت اشتراکی
  مسئولیت اجرایی؛ استخدامی

72/0  52/0  49/0  66/10   )000/0 (  

 میزان فعالیت
  اشتراکی

زمان اختصاص داده شده به 
مرتبه ؛ غیر علمیهاي  فعالیت

  وضعیت استخدامی
63/0  40/0  38/0  63/7   )000/0 (  

  ) 000/0(   28/14  68/0  68/0  82/0  وضعیت استخدامی  مرتبه علمی
  ) 000/0(   96/12  34/0  39/0  63/0  مرتبه علمی  وضعیت استخدامی

تصاص داده زمان اخ
هاي  شده به فعالیت
  غیرعلمی

  مسئولیت اجرایی
55/0  30/0  26/0  08/6   )000/0 (  

دسترسی به 
  اطالعاتیهاي  پایگاه

  ) 020/0(   45/5  17/0  19/0  44/0  اي رایانههاي  تسلط بر زبان و مهارت
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هـاي   شود میزان واریانس تبیین شده فعالیت می مشاهده) 4( همانطور که در جدول
میـزان  ، دسترسی به پایگـاه اطالعـاتی  ، و پژوهشی توسط پنج متغیر مرتبه علمیعلمی 
باشد کـه بـا    می) =52/0R2( وضعیت استخدامی و مسئولیت اجرایی، اشتراکی فعالیت
درصـد از تغییـرات    53به این معنا که ). >01/0P( ر استدا معنی) =66/10F( توجه به

بعـدي  هـاي   گـام . شود می تبیینها  تغیرتوسط این م پژوهشی -علمیهاي  میزان فعالیت
تحلیل رگرسیون نیز با توجه به اولویت سایر متغیرهـاي موجـود در مـدل بـر اسـاس      

مقـادیر بتـا نیـز    . اشاره شده است) 4( ضرایب بتا صورت گرفته که نتایج آن در جدول
در ادامه مدل تحلیل مسیر همـراه  . بر روي مسیرهاي مدل تحلیل مسیر درج شده است

بـر   الزم به ذکر است که ضرایب بتـا درج شـده  . گردد می توضیحات مورد نیاز ارائه با
  . بیانگر اثر مستقیم متغیرها بر یکدیگر استها  روي مسیر

 ضرب ضرایب موجود روي بردارهایی که سر راه شاخص وابسـته میـزان   از حاصل
جمـع   مستقل مـدل قـرار دارنـد و   هاي  پژوهشی و هر یک از شاخص -علمی فعالیت

گـردد و سـپس بـا     مـی  محاسبهها  مستقیم هر یک از شاخصتأثیر غیرموارد متعدد آنها 
مستقل اثرات کل هاي  ات مستقیم و غیرمستقیم مربوط به هر یک از شاخصتأثیرجمع 

از آن هـا   تـوان بـراي مقایسـه اهمیـت شـاخص      مـی  آید که می به دست هر یک از آنها
  : فوق به ترتیب اهمیت عبارتند ازهاي  شاخص، تبر اساس نتایج محاسبا. استفاده کرد

  84/0کل  تأثیروضعیت استخدامی با  )1
 72/0کل  تأثیرمرتبه علمی با  )2
ـ هـاي   روش تحقیق و مهـارت ؛ دو متغیر میزان تسلط بر زبان انگلیسی  )3 اي  هرایان

  21/0با 
  21/0منفی تأثیرهاي غیرعلمی با  نیز زمان اختصاص داده شده به فعالیت) 4
  148/0کل  تأثیرفعالیت اشتراکی با  میزان )5
 067/0کل  تأثیرو منابع اطالعاتی با ها  میزان دسترسی به پایگاه )6
 

  گیري بحث و نتیجه
پژوهشـی  هـاي   پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسـه عوامـل مـرتبط بـا فعالیـت     

 .علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان فارس انجام شد علمی علوم پایه و هیأتاعضاي 
پیشینه پژوهشی موضوع و همچنین واقعیات ، براي این منظور با توجه به ادبیات نظري

علمی دانشگاه فرضیاتی تنظـیم و   هیأتپژوهشی اعضاي هاي  موجود در زمینه فعالیت
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آماري مورد آزمون قرار گرفت که در ادامه بـه بحـث پیرامـون    هاي  با استفاده از روش
  . شود می هپرداختها  نتایج مربوط به فرضیه

بـه منـابع    علمی هیأت نتایج به دست آمده نشان داد که بین میزان دسترسی اعضاي
پژوهشی رابطه مثبـت وجـود دارد بـه ایـن     هاي  اطالعاتی با میزان فعالیتهاي  و پایگاه

اطالعاتی افزایش یابد میـزان  هاي  معنا که هر چه میزان دسترسی اعضا به منابع و پایگاه
؛ ) 1377( این یافته بـا نتـایج تحقیقـات سـتار    . یابد می ان نیز افزایشتولیدات علمی آن

که در آنها نیـز بـه مشـکالت و    ) 1382( و سواري) 1381( پور برات) 1357( هاشمیان
تنگناهاي آموزش عالی همچون عدم همخوانی منابع اطالعاتی موجود در کتابخانـه بـا   

هـاي   ترنـت و فقـدان پایگـاه   سـرعت کـم این  ؛ علمـی  هیأتنیازهاي اطالعاتی اعضاي 
اجرایی و هاي  در مورد رابطه بین داشتن مسئولیت. اطالعاتی اشاره شده همخوانی دارد

علمی و پژوهشی نیز نتایج نشان داد کـه داشـتن مسـئولیت اجرایـی     هاي  میزان فعالیت
شود که البته این نتایج بـر خـالف    می علمی هیأتاعضاي هاي  منجر به افزایش فعالیت

علمـی داراي   هیـأت صورت طبیعی از آنجایی کـه اعضـاي   ه زیرا ب. ار محقق استانتظ
فرصـت  ، محولـه کـرده  هـاي   مسئولیت اجرایی وقت بسیاري را صرف انجام مسئولیت

نیـز در  ) 1380( البتـه خلـف محمـدي   . پژوهشی دارندهاي  کمتري براي انجام فعالیت
علمـی   هیـأت ه گرایش اعضـاي  تحقیق خود در دانشگاه پیام نور به این نتیجه رسید ک

یافته دیگر پـژوهش  . کارهاي پژوهشی بیشتر از بقیه است داراي پست اجرایی به انجام
تولیدات علمـی اعضـا نیـز    ، اشتراکی افزایش یابدهاي  این بود که هر چه میزان فعالیت

 و جعفرزاده کرمـانی ) 1377( این یافته تا حدودي با نتایج تحقیق ستار. یابد می افزایش
در تحقیق خود به این نتیجـه رسـید کـه روحیـه     ) 1377( ستار. مطابقت دارند) 1383(

در وضعیت نامطلوبی است علمی  هیأتتحقیقات گروهی و مشارکتی در میان اعضاي 
مختلـف و  هـاي   له موجـب عـدم مبادلـه اطالعـات بـین متخصصـان رشـته       و این مسأ

نتیجـه گرفـت   ) 1383( کرمـانی زاده همچنین جعفر. در تحقیق خواهد شد کاري دوباره
توجهی بـه   گیري مشارکتی و نظرخواهی از افراد گروه و بی تصمیمهاي  که فقدان زمینه

میلی به انجام کار گروهی در جامعـه مـا    پیشنهادهاي دیگران و نبود جو همکاري و بی
در . گذاشـته اسـت   تـأثیر علمی نیز  هیأتاین موضوع بر اعضاي  ریشه دوانده است و

علمی اشتراکی نتـایج برخـی از تحقیقـات نشـان داده کـه میـزان       هاي  با فعالیت ارتباط
استناد به مقاالتی که حاصـل همکـاري چنـد محقـق اسـت بیشـتر بـوده و از ضـریب         

؛ 1996، هیکس و کـاتز ؛ 1991، نارین و همکاران( گذاري بیشتري نیز برخوردارندتأثیر
  ). 2001، شوبرت گالنزل و
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چه میزان آشنایی و تسلط بر زبان انگلیسی بیشتر باشد میـزان  نتایج نشان داد که هر
تحقیـق گنجـی   هاي  این نتایج با یافته. یابد می پژوهشی نیز افزایش -علمیهاي  فعالیت

در این مورد باید توجه داشت کـه بـه دلیـل انتشـار نتـایج      . مطابقت دارد) 1384( آزاد
در . باشـد  مـی  طبیعی و مـورد انتظـار  تحقیقات در سراسر دنیا به زبان انگلیسی این امر 

علمـی و پژوهشـی نیـز    هاي  و میزان فعالیتاي  هرایانهاي  مورد رابطه تسلط بر مهارت
علمـی و  هـاي   افـزایش یابـد میـزان فعالیـت    هـا   نتایج نشان داد که هر چه این مهارت

نیـز در بررسـی   ) 1384( در این زمینه شـکیب و رجـایی  . شود می پژوهشی نیز زیادتر
علمـی بـا چگـونگی     هیأتاعضاي  به این نتیجه رسیدند که آشنایی کم بعضی از خود
مرادي . پژوهشی آنان شده است -علمیهاي  گیري از رایانه موجب کاهش فعالیت بهره
یـابی از اینترنـت و    به شیوه اطـالع  علمی هیأتنیز عدم آشنایی اعضاي ) 1383( مقدم

عالیشان . داند می پژوهشی آنان مؤثر–ی علمهاي  عدم تسلط کافی را در کاهش فعالیت
کـامپیوتري را عـاملی در افـزایش    هـاي   آشـنایی بـا مهـارت   ) 1386( کرمی و خواجـه 
همچنین نتایج حاکی از آن است که با افزایش درجه تسلط بـر  . داند می تولیدات علمی

 پژوهشـی نیـز افـزایش    -علمـی هـاي   میزان فعالیـت ، آماريهاي  روش تحقیق و روش
در اي  هدر بررسی خود نتیجه گرفت که نداشـتن توانـایی حرفـ   ) 1382( پاریاد. دیاب می

علمـی بـه میـزان     هیـأت ارتباط با تحقیق و پژوهش از جمله موانع دسترسی اعضـاي  
در نهایت نتایج نشان داد که هر چـه زمـان   . پژوهشی است –علمی هاي  باالي فعالیت

-علمـی هـاي   یش یابد میزان فعالیـت علمی افزاغیرهاي  اختصاص داده شده به فعالیت
در ) 1378( در این زمینه مردانی حمولـه . یابد می علمی کاهش هیأتپژوهشی اعضاي 

علمی دانشگاه اصفهان نشان داد که در  هیأتآموزشی اعضاي هاي  ارزشیابی از فعالیت
در  علمـی  هیـأت آموزشی اعضـاي  هاي  دو حیطه آموزش و پژوهش ارزشیابی فعالیت

 تأییـد پژوهشـی مـورد   هـاي   ست قرار دارد و بعد از آن ارزشـیابی فعالیـت  اولویت نخ
هم در تحقیق خود به این نتیجه رسید که اشتغال بـه تـدریس   ) 1375( هاشمیان. است

. علمی شده است هیأتبیش از حد موظف موجب کم شدن فعالیت پژوهشی اعضاي 
پژوهشی اعضـاي  هاي  الیتنیز در پژوهشی نشان دادند که میزان فع) 2003( کایا و وبر

. گروه علوم انسانی به دلیل اشتغال بیشتر به تدریس از گـروه کشـاورزي کمتـر اسـت    
علمـی بـر اسـاس مرتبـه      هیـأت پژوهشی اعضاي هاي  فعالیت یافته دیگر این بود که میزان

 بـا بـه دسـت آمـده تحقیقـات خلـف محمـدي        این یافته با نتایج. علمی متفاوت است
همخـوانی  ) 1383( و مـرادي مقـدم  ) 1384( گنجـی آزاد ؛ ه پیام نوردر دانشگا) 1380(
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در پژوهش خود دریافت که بین انگیزه پژوهش و مرتبـه  ) 1380( خلف محمدي. دارد
نتـایج نشـان داد کـه میـزان     . داري وجـود دارد  علمی رابطـه معنـی   هیأتعلمی اعضاي 

. متفـاوت اسـت   علمی بر اساس وضـعیت اسـتخدامی   هیأتپژوهشی اعضاي هاي  فعالیت
در تحقیق خود در دانشگاه پیـام نـور بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه بـین         ) 1382( سواري

ري دا معنـی  علمی از نظـر موانـع پژوهشـی تفـاوت     هیأتوضعیت استخدامی اعضاي 
یکی از دالیل این مغـایرت در نتـایج ایـن اسـت کـه در فاصـله        احتماالً. وجود ندارد

زیادي به عنـوان دسـتیارعلمی در دانشـگاه    ه عد) 82 و 87هاي  سال( اجراي دو تحقیق
هـاي   علمـی رشـته   هیـأت یافته دیگر تحقیق این بود که بین اعضـاي  . اند هپیام نور شد

کـه  . پژوهشی تفاوتی وجود نداردهاي  پایه در زمینه میزان فعالیتعلوم علوم انسانی و 
در بررسـی  ) 1384( گنجـی آزاد . تحقیقات قبلی متنـاقض اسـت  هاي  این نتایج با یافته

؛ حـوزه انسـانی   4علمـی در   هیـأت خود نتیجه گرفتند که بین تولیدات علمی اعضاي 
همانطور که اشاره شد کایا و . ري وجود دارددا معنی کشاورزي و مهندسی تفاوت؛ پایه
پژوهشی اعضـاي گـروه   هاي  نیز در پژوهشی نشان دادند که میزان فعالیت) 2003( وبر

  . اشتغال بیشتر به تدریس از گروه کشاورزي کمتر است علوم انسانی به دلیل
  

   پیشنهادها
ریـزي در امـور    گـذاري و برنامـه   موارد زیر را براي سیاست، با توجه به نتایج پژوهش

  : شود هاي علمی ـ پژوهشی اعضاي هیأت علمی دانشگاه پیام نور پیشنهاد می فعالیت
آموزشـی و  هـاي   بـه فعالیـت  شود بـین زمـان اختصـاص داده شـده      می پیشنهاد. 1

گیري نظام آموزشی به سـوي   در این زمینه تغییر در جهت. تعادل برقرار شودپژوهشی 
  . انتقال دانش به تولید دانش امري ضروري است پژوهش و تغییر نقش آن از

علمـی در   هیـأت هاي مثبتی در جهت تدوین قوانین ارتقاء اعضـاي   اگر چه گام. 2
ات چشمگیر متغیرهـاي مرتبـه   تأثیراما با توجه به ، است شته شدهبردادانشگاه پیام نور 

الزم اسـت بـراي ارتقـاء    ، پژوهشـی  ـعلمی و وضعیت استخدامی بر فعالیـت علمـی    
در . قوانین ارتقاء به نفع پژوهش و تولیدات علمی اصـالح شـود  ، پژوهش در دانشگاه

مـورد همگـان   در ، پژوهشـی  صریح این خصوص الزم است با ایجاد ضوابط روشن و
ایـن امـر انگیـزه    . گذاشـته شـود   عدالتی به کلی کنار یکسان عمل شود و تبعیض و بی

 . را افزایش خواهد دادها  ستانعلمی مناطق و مراکز واقع در شهر هیأتاعضاي 
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الزم است تا با ایجاد جو سالم و سازنده راهکارهاي الزم جهت تقویت روحیـه  . 3
علمـی   هیـأت و مبادله دانـش در میـان اعضـاي    ات مشترك تألیفهمکاري جهت خلق 

ـ   . اندیشیده شود ه براي مثال اختصاص امتیاز کمتر به نویسندگان مقاالت و کتبـی کـه ب
 . گروهی استهاي  شوند از موانع پرداختن به فعالیت می تألیفصورت گروهی 

پژوهشـی دسترسـی اعضـاي    هـاي   گذار بر فعالیتتأثیرترین عوامل  یکی از مهم. 4
. مجـالت الکترونیکـی و مراکـز مطالعـاتی اسـت     ، اطالعاتیهاي  علمی به پایگاه هیأت

تـر نسـبت بـه دریافـت      دانشـگاه هـر چـه سـریع     شود که مسئوالن می بنابراین پیشنهاد
دیجیتالی و الکترونیکـی  هاي  مجالت الکترونیکی و کتابخانه، علمی يها اشتراك پایگاه

 . قرار دهند علمی هیأتاقدام کرده و در اختیار اعضاي 
مختلـف در زمینـه متـدولوژي    هـاي   گردد نسبت به برگزاري کارگـاه  می پیشنهاد. 5
، هـا  اطالعاتی و جستجو در این پایگـاه هاي  نحوه استفاده از پایگاه، نویسی مقاله، تحقیق

  . در دانشگاه اقدام شود... افزارهاي آماري و نرم
ـاوري هـاي   شود زیرسـاخت  می توصیه. 6 ـ  اطالعـات   فنّ ه خصـوص  و ارتباطـات ب

ترین پـیش نیازهـاي انجـام     سرعت در مراکز دانشگاه پیام نور که از ضرورياینترنت پر
  . فراهم گردد، پژوهشی استهاي  فعالیت

علمـی   هیـأت شود بستر الزم جهت تعامل و همکاري بـین اعضـاي    می پیشنهاد. 7
  . ی و پژوهشی فراهم شودعلمهاي  در زمینه فعالیتها  دانشگاه پیام نور با سایر سازمان

اصـالح   علمـی و  هیـأت ارتقاي اعضـاي   استخدام وهاي  بازنگري کلی در نظام. 8
  . علمی اعمال شودهاي  فعالیت نظام آموزشی در راستاي پژوهش و

منظور گسترش اعتماد بـه نفـس   ه هاي فرهنگی الزم در دانشگاه پیام نور ب تالش. 9
 هیـأت پژوهشـی در میـان اعضـاي    هـاي   عالیتباوري و افزایش انگیزه فحیه خودو رو

  . علمی صورت پذیرد
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میزان تولید اطالعات علمی توسط اعضاي هیئت علمی ). 1386( زهرا، اسدزاده
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تنگناهـاي پـژوهش در    موانـع و ). 1375( ابـراهیم ، شمسـایی  سید محمـود و ، حسینی

خالصـه   .کشاورزي کشـور هاي  علمی دانشکده هیأتها از دیدگاه اعضاي  دانشگاه
آمـوزش   وزارت فرهنـگ و : تهران، مقاالت نخستین سمینار آموزش عالی در ایران

 .63ص، عالی
عوامـل مـؤثر    بررسی وضعیت همکاري در تولید آثار علمی و). 1386( ماریه، یمیرح
نامـه کارشناسـی    پایـان  .علمی دانشگاه فردسی مشـهد  هیأتآن در میان اعضاي  بر

  12ص، روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم تربیتی و: ارشد
ي هیــأت علمــی بررســی وضــعیت تحقیقــات در میــان اعضــا). 1377( آزیتــا، ســتار

شــماره ، تربیــت فصــلنامه تعلـیم و  .هــاي علـوم تربیتــی دانشــگاه تهـران   دانشـکده 
   107. ص56و55
بررسی موانع پژوهشی در دانشگاه پیام نور از دیـدگاه اعضـاي   ). 1382( کریم، سواري
 . 125ص، دانشگاه پیام نور: پژوهشنامه .کشور 7علمی منطقه  هیأت
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مشـکالت پژوهشـی    بررسی مسـایل و ). 1384( رضاعلی، رجایی عبدالحمید و، شکیب
  .ارائه راهکارها و 9علمی دانشگاه آزاد اسالمی منطقۀ  هیأتاعضاي 

 وکالت پژوهشی در دانشـگاه پیـام نـور    بررسی مش). 1381( گیتی، صالحی اصفهانی
   134-157ص، دانشگاه پیام نور: طرح تحقیقاتی، ارائه راهکارهاي رفع آنها

 هیـأت بررسی میزان آشـنایی اعضـاي   ). 1386( ابراهیم، خواجه در ونا، عالیشان کرمی
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  37ص، دوره هفتم، شماره اول، مدارك علمی ایران پژوهشگاه اطالعات و
 .شپـژوهش در تربیـت بـدنی آمـوزش و پـرور     هاي  محدودیت). 1386( شهرام، علم

  . واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی: رساله دکتري
بر توسـعه   مؤثرعوامل ). 1388( علی محمد، امیرتاش، فریدون، تندنویس، شهرام، علم

. پژوهش در تربیـت بـدنی وزارت آمـوزش و پـرورش جمهـوري اسـالمی ایـران       
  22شماره ، سال هشتم ،هاي آموزشی فصلنامه نوآوري

 هیـأت بررسی میزان انگیزه پژوهشـی اعضـاي   ). 1380( مهتاب، غفاري خلف محمدي
: از راه دور و مین کنفرانس آموزش بازمجموعه مقاالت دو .پیام نور علمی دانشگاه

   72-80ص، 80اردیبهشت ، معاونت پژوهش دانشگاه پیام نور
سـازمانی مـؤثر بـر میـزان تولیـد       بررسی عوامل هنجاري و ).1384( فریده، قاضی پور
، طـرح تحقیقـاتی   .پژوهشی تهـران  علمی جامعۀ دانشگاهی و هیأتی اعضاي علم
  45. ص
مؤسسـات   ها و توسعه پژوهش در دانشگاه شرایط رشد و). 1375( محمد علی، کاردان

، خالصه مقاالت نخستین سمینار آموزش عـالی در ایـران جلـد اول    .آموزش عالی
  114ص، وزارت فرهنگ وآموزش عالی:  تهران

علمـی   هیـأت مطالعه وضعیت تولید اطالعات علمی اعضـاي  ). 1384( یرضاعل، گنجی
رسـانی   اطالع گروه کتابداري و: نامه کارشناسی ارشد پایان .دانشگاه فردوسی مشهد

  . 35ص، سی مشهدودانشگاه فرد
علمی دانشـگاه   هیأتبررسی نیازهاي اطالعاتی اعضاي ، ).1383( حسین، مرادي مقدم

گـروه  : نامـه کارشناسـی ارشـد    پایـان  .81-82سال تحصیلی در  شهید چمران اهواز
  89ص. کتابداري دانشگاه شهید چمران اهواز
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علمـی دانشـگاه    هیـأت نظام ارزیابی عملکرد اعضاي ). 1378( ابراهیم، مردانی حموله
نامــه  پایـان  .78-79اصـفهان از دیـدگاه اسـتادان ایـن دانشــگاه در سـال تحصـیلی       

  . 69ص، روانشناسی دانشگاه اصفهان وم تربیتی ودانشکده عل: کارشناسی ارشد
علمـی   هیـأت اعضـاي  هـاي   بررسی میزان کـارایی حـرف  ). 1375( داریوش، نوروزي

  دانشگاه عالمه طباطباییئ: مقاله علمی و پژوهشی .دانشگاه عالمه طباطبایی
علمـی دانشـگاه پیرامـون     هیـأت بررسی نظرات اعضاي ). 1375( فریده، هاشمیان نژاد
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  99ص، وزارت فرهنگ وآموزش عالی
 

Cohen, J. A. (1996). Computer Mediated Communication and 
Publication Productivity Among Faculty in Association of Jesuit 
Colleges and U universities (AJCU) Institutions. Internet 
Research, 6 (3/2), p41-63.  

Glanzel, W., Schubert, A. (2001). Double effort = Double impact? A 
critical view at international co-authorship in chemistry, 
Scientometric, Vol, 50, No, 2, pp: 199-214.  

Hicks, D, M., Katz, J. S. (1996). Science policy for a highly 
collaborative science system, Science and Public Policy, Vol. 23, 
No. 1, pp; 39-44.  

Hong, wei (2007), on The Relationship between research prodctivity 
and Teaching eFFectivness at research universities, Frontiers of 
Education in China, Volume2, Number2, April, p299.  

Kaya, Naz, Weber, Margaret, J. (2003). Faculty research 
productivity Gender and Discipline differences, Journal of Family 
and Consumer sciences, 95 (4): 46-52.  

Narin, F., Stevens, K., Whitelow,. S. (1991). Scientific co-operation 
in Europe and the citation of multinationally authored paper, 
Scientometrics, Vol. 21, No. 3, pp: 313-323.  

Pamela A. Derish and etal (2007). Enhancing the mission of 
academic surgery by promoting scientific writing skills. (140): 
177-183.  

Schiller, N. (1994). Inteternet training and support academic libraries 
and computer center. Whos doing what? Internet research, 4 (2): 
35-47.  

Stack. Steven (2004). Gender/children and Research Productivity, 
Research higher Education, Volumeu5, Number PP891-920 

Tien, Floraf. (2000) to what Degree Does the Desire for Promotion 
motivate Faculty to Perform Research? Testing the expectancy 
Theo, Research in higher Education, Volume, Number 6, 
Desember. P183.  


