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چ يك ده:
پژوهش حاضر به منظور ارائه مدلي براي توسعه مشار تك

اعضاي هيات ع يمل در فعالیتهای پژوه يش دان گش اه آزاد

اسالمي (مورد -واحدهاي دان گش اه آزاد اسالمي استان تهران) انجام گر تف  .روش حت قيق پ مي ا يشي از نوع زمين باي ه ييييي
و روش جمع آوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود .جامعه آماری در ا نی پژوهش را کلیه اعضای هیأتع مل ی
یدهند ک ادعت ه د رد اهنآ  ينامز عطقم      
مت اموقت و نیمه وقت واحدهای دان گش اه آزاد اسالمی استان تهران يكشت ل م 
انجام حت قيق (سال صحت یلی  ،)39- 94بر پایه آمار اخذ شده از سازمان مرکزی دان هاگش ب غلاب ،يمالسا دازآ ر     22 95
نفربوده است .در خصوص تعیین روایی صوري و محتوا يي پرسشنامه ،محقق از مساعدت و همفکری ص حا بببنظ ار ننن
این حوزه جهت بررسی و تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بهره مند گرد ارب .دي ييييي تع يي ننن پا یای ییی س تالاؤ ،،
پرسشنامه به طورآزما يشي در میان  30نفر از اعضاي جامعه آماری (استادان واحدهای دان گش اهي استان ته ار ننن) اجراا
ت پرس حطس رد همانش   
شد كه در نها تي  ،نتا جی حاصله با استفاده از روش آلفای کرونباخ ،پايائي س الاؤ ت ت

 0/ 97م درو

ش با ا
تأیید واقع گرديد .جهت تعیین اعتبار مدل طراحي شده ،از نظرات  30نفر از استادان مت هوزپ هنيمز رد صصخ ششش ششش
مرتبه ع يمل دان يش ار و استاد استفاده گرديد .نتا جي پژوهش ،مدل نها يي را که ش لما
سازماني ،عوامل اجتماعي و فرهن يگ  ،عوامل اقتصادي و م و يدرف لماوع ،يلا

 6مؤلفههه اص يل

(عوام و يرادا ل

حرفهههای ،تس تيلاعف عون و تاليه   

پژوه يش  ،رفع موانع و م الكش ت پژوهش) و  32زیر مؤلفه بود را مورد تأیید قرار داد.
تهای پژوهشی ،اعضای هیات علمی ،دانشگاه آزاد اسالمی.
کلید واژهها :توسعه مشارکت ،فعالی 
دریا تف
1

مقاله5931/9/1 :

 -دانش آموخته دكتري يصصخت مدير تي

پذیرش مقاله96 31/3/ 28 :
آموزشي ،دان گش اه آزاد اسالمي واحد علوم و حت قيقات تهران (نویسنده مسئول)

h.valaei125@gmail.com
 -2گروه مدیر تی آموزشی دان کش ده مدیر تی

و اقتصاد دان گش اه آزاد اسال ت و مولع دحاو ،یم ح ارهت تاقيق نن

آموزشی دان کش ده مدیر تی

و اقتصاد دان گش اه آزاد اسالمی ،واحد علوم و حت قيقات تهران

آموزشی دان کش ده مدیر تی

و اقتصاد دان گش اه آزاد اسالمی ،واحد علوم و حت قيقات تهران

 -3گروه مدیر تی
 -4گروه مدیر تی
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مقدمه
آموزش عالی ،مهمتر نی و سازندهتر نی نهاد اجتماعی است که بایستی موجب افزایش و گسترش
دان شش ش و تولی دد د عل مم م در جامع هه ه از طری قق ق توسع هه ه و یورت ججج پ هوژ شش ش شو دد د و در نهای تتت

نتای ججج

ی فعالی تتت مولددد و
پژوهشهای تولید شده در دان گش اهها و مؤسسات آموزش عالی ،منجر به ن عو ی ی
باعث افزایش نقش فرد و پ شي ر تف

جامعه گردد .امروزه پذیرفته شده است کههه آم زو ششش نههه تنها ا

کی ی از حقوق اولیه و اصلی انسان است ،ب کل ه کی ییی از ش خا صصصها ای اصلییی توسعههه اقت داص ییی و
ش ع یلا ، ،
ی در بههه روز ن دوم ننن فعالی تتت هاییی آم زو ش ش
اجتماعی نیز محسوب میگردد .عنصررر حی تا ی ی
پژوهش و حت قیقات ع مل ی اس تتت کههه ع تدم ًاًا ًاًا توسططط اعضاییی هیاتتت ع مل ییی دان هاگش هاا و مراکززز

چ مس لأ ههه اي اساس سسیتررر از
آموزش عالی انجام میگیرد .ض نم اينكه "درآموزش عالي م رد ننن هيچ چ
ارتباط ب ني آموزش و پژوهش وجود ندارد " (قورچيان و ه كم اران.) 93 31 :13 ،

ط با ا انجاممم
استادان دان گش اه با توجه به نقش و فضای کاری حرفهای خود ،وظیفه مهمی در ارتباط ط
ی کههه دردان اگش ههه ها ا و
پژوهش بر عهده دارند .حت قیقات و پژوهشهای ع مل ی ،بهههو ژی ههه حت قیق تا ی ی
مراکز آموزش عالی توسط اعضای هیات ع مل ی انجام میشود کی ییی از ارکاننن توسعةةة فرهنگی، ،
اجتماعی ،اقتصادی و کت تولوژ کی ی محسوب میگردد و لذا توسعة خودا کت ا در درازمدت ،و حل
م الکش ت مربوط به توسعة اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بدون انجام حت قیات و تولید علم ب ژيو ههه
مو
ی از نی ور ییی عظیم م
در دان گش اهها میسر نیست .بدیهی است برای حت قق ا نی امر مهم ،بهر ههه گیری ی
خالق استادان دان گش اهها و دستاوردهای ع مل ی و پژوهشی آناننن در زمینههههاییی مختلففف اجتنا ببب
ت ع مل ی از س لا
ناپذیر است .به رغم رشد مك ی ایران (پنجاه درصدی) در زمینه تولیدات مق الا ت ت
 2008تا سال  31 20میالدی ،هنوز با کشورهای در حال توسعه و پیشرفته از نظر مك یت و كیفی تتت
تهای پژوهشی بویژه مقاالت فاصله زیادی داریم و ا نی فاص ولع هزوح رد هل ممم مممماجت و یعام
فعالی 
انس یمع ینا قققق ق رقف .تسا رت لوتید  روشکرد ملعیک شم ک ات ل ر خی یسایس ،ی و یگنهرف ،

                    

روانشناختی است (سبحانینژاد و ا شف ار .) 88 31 ،با توجه به نسبت جمعیت ایران و جهان ،حداقل
سهم مورد انتظار ایران از نظر مك ی در پژوهش و تولید علم در مقییاس جهاننی  3درصد اس .ت

"مطابق آخر نی آمارهای ارائه شده ،سهم ایران از تولیدات ع مل ی جهان در مقط  ع ( (  .51 20م) ،در
خوش بینانهتر نی حالت فقط  1/7درصد اس تتت  .از طرفی رب  رسیییییه رد هتفرگ تروص یا هنیمز     

كیفیت مقاالت در نشریه معتبر" نیچر" ،مقاالت ایرانی به مراتب جا هاگی نامناس سسبتررری را ن ناش
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میدهند .جا گی اه ایران در زمینه شاخص ارج هب ناهج نادنمشناد عا یناریا تالاقم        ب ناونع ه   
مصداق کیفیت مق ،یملع تالا    ا نیب رد ناری    ، 93یسررب دروم روشك     در رتبه  36دنی رد و ا
جا گی اهی پایینتر از کشورهایی همچون ،سنگاپور ،آفریقای جنوبی ،عربس  رصم ،یدوعس نات ووو وووو
ترکیه قرار گرفته است .در حال حاضر از نظر ش ،تالاقم هب عاجرا صخا      س ناتسبرع مه   

./ 89

درصد و سهم ایران نصف آن یعنی  ./ 44درصد است .از نظر سهم ارج سپ ناریا روشک ،عا زا

  

عربستان سعودی (  ./ 89درصد) ،ترکیه (  )./ 49درصد ،مصر (  ./ 46درصد) در جا گی اه پنجم منطقه
یباشد (نشریه الكترونیك فرزان.) 93 31 ،
خاورمیانه م 
 20میلی عبرم رتم نو    

با توجه به امكانات عظیم در اختیار دان گش اه آزاد اسالمی از ج لم ه :داش نت

فضای آموزشی در قالب  664واحد دان گش اهی تجمیع شده و فعال 61 ،مركز رشد و  451شر تك
دانش بنیان و واحد فناور ،سهم  56درصدی از توسعه صحت یال ،یلیمكت ت

 963مجله منتشر ش هد

یتواند در ارتقاء و بهبود سطح مك ی و كیفی پژوهش در شك ور بسیار م ثؤ ررر
ع مل ی ،ا نی دان گش اه م 
تهای پژوهشی  روشك  ر ات نازیم نیرتالاب هب ا       
و پیشتاز بوده و سهم  40درصدی خود از فعالی 
ت ع مل ی
رسیدن به جا گی اه شایسته خود ارتقاء دهد (میر زاده .) 93 31 ،در خصوص تولیددد مق الا ت ت
نیز ،ایران در مقطع زمانی  51 20و  41 20در بین  50 1کشور جهان ،رتبه  21را کسب کرده كه با ا
وجودد د رشددد چ یگمش رر ر ،ا م ناشن تیعقاو نی ی یییی ییدهددد کماکانن ن سهمم م پ هوژ شش ش و تولیددد علممم در
ت ع مل ی
دان گش اههای ایران بویژه در دان گش اه آزاد اسالمی ،كه بطور ع هدم ه یاضعا طسوت یا تتتت تتتت
ینماید.
یشود ،همچنان بسیار ناچیز م 
انجام م 
از طرفی ،حضور محققان ایران در کنگرههای بینال للم ییی نیززز ک یب تالماعت ناکما ه نننننننننال للم ی و 
ه کم اریهای مشترک را ایجاد میکن یط د    پ هدزنا اس لل للل گذشتههه از  % 20ب ودح ه د     %1درصد
کاهش پیدا کرده است (روند حت والت شاخصهای علم و فناوری.) 93 31 ،
با توجه به واقعیتهای فوق مسئله اصلی پژوهش ا نی است که «ب کراشم هعسوت يار تتتتتتت اعضاییی
تهای پژوهشی دان گش اه آزاد اسالمي ،چه مدلي را میتوان ارائه نمود؟».
هیأت ع مل ی در فعالی 
نتا جي ا ني پژوهش میتواند براي توسعه مشار تك

اعضاي هيات ع يمل در فعالی تتت هاییی پژوهش ييي

تو
دان گش اه آزاد اسالمي و ساير دان گش اهها و مؤسسات آموزش عالي ،و همچني ننن رفععع م الكش ت ت
موانع پژوهش در دان گش اهها و مراكز آموزش عالي مورد استفاده قرار گيرد.
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ماهیت پیچیده و غیرخطی حت والت ،موجب شده است تا دوران تس ی طل ک ماظن ،صاخ هدیا       
سلسله مراتبی دتب و دبای شهاک  رررر ررررر جی زمین و دارفا عونتم روضح یارب ه    
گیریهای سازمانی فراهم آید« .تنوع »1نه تنها از ویژگیهای مدیر تی

گ ور هههها ا در میمصت

دان گش اهی است

هب هکلب    

عقیده دا می وند ) 357 : 2002 ( 2از خصوصیات بی همتای آن و محوری برای کیفیت فعالی تتتهاییی
دان گش اهی است .با توجه ب شناد ماظن تیهام ه گگگگگگگگگ اهی یعنی «اس القت للل»« ،آزادی ع مل ییی»« ،حر هف
گرایی»« ،مس تیلوئ

ذپ ی و یر

یوگخساپ

ییی یییی» م تکراش

 دارفا د گشناد روما دربشیپ ر اه      (ب هژی و

فعالیتهای پژوهشی) اجتناب ناپذیر میگردد.
بائوم پنج سازمان فرضی را برای نمایش الگوهای مختلف مدیر تی

سازمان و رهبری در دان گش اه»

یعنی دان گش اه بوروکراتیک (با ساختار و مصت یم گیری عق یال ی)؛ دان گش اه آنارشی (دان گش اهی با
هرج و مرج سازمان یافته) ،دان گش اه سیاسی (رقابت ب یهاگشناد یوگلا ؛)عبانم و تردق رس ر       
سایبرنتیک (هدا تی

از طریق نظارت بر خود) و دان هاگش یتکراشم    ارائههه م ممیکنددد .وی؛ ال یوگ

مشارکتی را با عنوان «تقسیم قدرت و ارزشها در جامعه برابر »3نام میبرد و با ویژگیهایی چون
مذاکره و توافق جمعی ،قدرت مشارکتی ،کم اهمیت شمردن سلسله مراتب ،تعه و نامرآ ،تاد
ارزشهای م ،کرتش

حلقهههها ای تعام ربهر ،ل ی و تروشم ،

تهاییی ه صخشم یناگم   
مس وئ للی 

مینماید .به طور کلی الگوی مشارکتی ،به عنوان اجتماعی از افرادی که ع یال ق و منافع م کرتش
دارند تعریف میشود .در ا نی الگو تفاوتهای شغلی و موقعیتی لحاظ نمیشود و افراد به صورت
برابر و مساوی با هم تعامل دارند به همین دلیل از دان گش اه به عنوان «جامعه ه کم اران »4و یا «هیات

کارشناسان »5یاد میکند .سرجیوانی ) 80 1 : 2006 ( 6یادآور میشود که وقتی ساختار داری پیوند
سست باشد ،رابطه ه کم ارانه ،تعیین کننده است .وی ،بین واژه توافق 7و ه کم ارانه 8و برابر ،زیامت

قائل میشود .توافق ،ناظر به روابط انسانی دوستانه بین اعضاء و مدیران است که با ویژگیییه یا ی ی
ی
چون وفاداری ،اعتماد و سهولت گفتگو ،م خش ص که در نتیج متجا طباور هعسوت ثعاب ه ا یع      
1

- Diversity
- Diamond
- The collegial institution: sharing power and values in a community of Equals
4
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5
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8
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میشود .برعکس؛ ه کم اری ناظر به تعامل بین مدیر و اعضاء است و با ویژگیهایی چون احت مار
متقابل ،مشارکت و گفتگوی خاص درباره آموزش و صخشم یریگدای   
ه کم اری در سطح باال است یک فرهنگ

م ممیگ در ددد .وقتی هک    

حرفهههای قدر مت ن هراجنه قیرط زا دارفا د ا ک ی ا یر      

مشارکتی در ارتباط با کی د گی ر نگه میدارد .ا نی هنجارها ،با اهداف سازمان پیوند زیادی دارن ،د
به طور هماهنگ توزیع شدهاند و تعهد افراد را برای ع کلم رد فوق العاده ارتقاء میدهددد و ام ناک
میدهد به طور خاص درباره کارشان با کی د گی ر گفتگو نمایند و نیز به د گی ر ا  کمک دارف ک دنن    
که آنان نیز در انجام فعالیتهای مربوط به آموزش درگیر شده و مشارکت نمایند (آراسته ب لقن ه   
از بائوم.) 12 : 82 31 ،

« مصت یم گیری مشارکتی »1سیس تسا یتیاده ـ دوخ یعامتجا مت نآ رد هک دارفا دنیارف رد        
مصت یم گیری و مسئولیتهای ناشی از آن ،مشارکت میکننددد .در دان هاگش دا زا روظنم ا ندرک هر    

مشارکتی ا نی است که مسئولیت مصت یمات سازمانی ،بی ناریدم ،ءانما تایه ن  ،،،،، ،،،،اعض تایه یا   

ع مل ی ،کارکنان و دانشجویان به صورت مشارکتی انجام گیرد (لی یو .) 1996 ،2با توجه به این هک
دان گش اه ،شایستهتر نی و با صالحیتتر نی نهاد اجتماعی به شمار میآید و ارکان اداره و م تیرید
آن نیز به بیان صریح آئی اگشناد یتیریدم همان ن ه و 
(ش ،تعیر

مؤسساتتت آم یلاع شزو    «ش هارو اا» است

 ) 83 31شایس مناوت زا تسا هت ن  عبانم ید ا يه ياضعا هژيوب ،دوخ يناسن ا يملع ت      

    

بهرهگیری نماید؛ به ا نی منظور؛ مشارکت اعضای هیات ع مل ی در امور دان گش اهها بر کدام عوامل
زیربنایی باید استوار شود و آنان نیز مشار تك

در کدام حوزه كاري فعال تي

دان گش اهها را حيجرت

میدهند؟
ازديد گاه فرنچ و بل ،مجموعه عواملی که توجه ب ،راتخاس ،اهدنیارف ،گنهرف ه      ویژگیییهاییی
روانشناختی ،نف شناختی و مدیریتی را در یک سیستم جامع (مانند دان گش اه) معط فو
میتواند تسهیل کننده ریگ میمصت ی رد ،دشاب یتکراشم 

م ممیدارد و

   ح زو هههها ا و ق مل روه كي رد ريز يا    

دان گش اه مطرح میباشد (فرنچ و بل -1 :) 33 : 80 31 ،حوزه آموزش و تدریس -2 ،حوزه ع مل ی ـ 
پژوهشی -3 ،حوزه خدمات و مشاوره-4 ،حوزه مدیریتی ـ اجرائیی -5 ،ح هزو ن وو وووآوری و آین هد

- Participative Decision - Making
- Lau

1
2
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پژوهی -6 ،ح هزو راظتنا ا ه یاضعا ت ی ملع تا یییی ییییییی -7 ،ح هزو و هجدوب لام روما یی یی ییییی -8 ،ح هزو
تسهیالت و تجهیزات (منابع فیز کی ی)
همانگونه كه مالحظه میشود ،کی ی از مهمتر نی ا ني حوزهها ،كه اعضاي هيات ع يمل م ممیتواننددد
مؤثر داشته باشند ،حوزه پژوهش دردان گش اه است.

در آن مشار تك

رد رتشيب    فعالی تتتهاییی

يكي از اقدامات مهم در راستاي شت ويق اعضاي هيات ع يمل به م تكراش

پژوه يش  ،صت ويب و ابالغ آئ ني نامه جدیدارتقاي مرتبه اعضاي هيات ع يمل موسسههای ع و يمل
گنهرف ييييييي و اب وس زا نآ غال ی و تاقیقحت ،مولع ترازو    

پژوه يش از سوي ش بالقنا يلاعيارو

فناوری به دان گش اهها دولتی و دان گش اه آزاد اسالمی میباشد .در ا ني آئيننامه نظ هبترم ياقترا ما    
گنهرف ييييي  -تربيتي –اجت ،يعام

اعضاي هيات ع يمل (آموزشي-پژوه يش ) در قالب چهار فعال تي

آموزشي ،پژوه يش – فناوري و ع يمل – اجرا يي تب نيي و تنظيم گرديده است .براساس ماده  3ا ني

آئيننامه كه اختصاص به فعالیتهای پژوه يش و فناوري اعضاي هيات ع يمل دارد ،كسب ح لقاد
امتياز از فعالیتهای پژوه يش و فناوري براي ارتقاي مرتبه عضو هيات ع يمل  ،به شرح جدول ذیل
ضروري شمرده شده اس :ت
جدول  .1حداقل امتیازهای الزم برای ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

تربیتی و اجتماعی)

مرتبه بعد از ارتقا

بند 2

مجموع بندهای  12 ،8 ،1و بند - 18 -3

مجموع بندها

بند 1

مرتبه بعد از ارتقا

حداقل امتیاز الزم از ماده ( 1فرهنگی،

حداقل امتیاز الزم ماده ( 2آموزشی)

و فناوری)

حداقل امتیاز الزم از ماده ( 3پژوهشی

اجرایی)

حداقل امتیاز الزم ماده ( 4ع مل ی –
مجموع بندها

بند 6

مجموع بندها *

بند 1

ارزش از 20

بند 3

مجموع بندها

3

بند 1

حداقل امتیاز الزم از مجموع موادتعیین کننده (وتویی)  1تا 4

5

5

5

14

8

20

حداقل امتیاز کل از مجموع موارد  1تا 4

مربی

مربی

01

300

5

01

65

90

آموزشیار
مربی

استادیار

14

5

51

50

85

00 1

استادیار

دانشیار

51

5

51

55

90

10 1

دانشیار

استاد

16

7/5

22 /5

60

95

20 1

یشوددد ،درنتیج زا مزال تازایتما لقادح ه یاهدنب عومجم        1الی  9از تا اریخ
* تذکر :از تاریخ  29/1/1حداقل امتیاز الزم از بندهای  1الی ( 9به استثنای بند  5 )6امتی زا ممم 
مذکور  01امتیاز میباشد.
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به هر حال تدو نی و ابالغ آئین نامه جدید برای بسط و توسعه مشارکت اعضای هی رد یملع تا   
فعالیتهای پژوهشی کافی نیست ،با توج هب ه    نیازهاییی اجت تعنص و یملع ،یداصتقا ،يعام ی ،،،،، ،،،،
ساختار ،قابلیتها ،امکانات و شرايط دان گش اه آزاد اسالمي به نظر میرسددد با و زاس دي
جدیدی ارائه شود که مشارکت اعضای هیات ع مل ی بدون اینکه احس سا
پژوهش نماین انآ تکراشم ،د ن رد 

کارها ای

و رابجا ازلا ممم مممم در امر

   فعالی تتتهاییی پژوهشی اگشناد  ههههه توس تسار نیارد .دبای هع ا     

متر نی آنها به
پژوهشهای مختلفی در داخل و خارج از کشور انجام شده که به ذکر برخی از مه 
شرح ذیل پرداخته میشود:
ش يك بائي ،قورچيان و خ خل الي طي حت قيقي در سال  88 31تحت

عنوان " ارائه م داجيا يارب يلد    

دان گش اه پژوه يش در نظام آموزش عالي " ايجاد نو آوري پژوه يش  ،لت فيق آموزش و پژوهش ،در
مواجه با نيازهاي در حال تغ يي ر ،شناخته شدن در عرصه ب ني الم يلل پ اب شهوژپ تيوقت ،شهوژ

   

فراهم كردن فرصت حت قيق در مت امي سطوح ،پايه ريزي آموزش و پژوهش به ش ششیوهه یا ییی نظ ري
حل مسئله و بهتر ني پا گي اه مشورت دولت در حل م الكش ت را ،از ج لم ه مؤلفههای مدل دان هاگش
پژوه يش عنوان نمودهاند .همچن ني نشان دادهاند كه در حال حاضر دان گش اههاي ما ب شي تر آم شزو
محور عمل نموده و بر ه نيم اساس نياز به باز ن وژپ هب راذگ تهج يداينب يرگ ه حم ش و ير

      

دارند .لذا ش صخ یتهای پژوه يش كارآفر ني  ،ثمره دان گش اههاي پژوه يش خواهند بود كه پ زا س
حت قق الزامات و پيش نيازها ،میتوانند ارتقاي م يل و ب ني ال يللم

شك ور را عين تي

ب شخ ند.

ش فعالی تتت هاییی
ل م ثؤ ررر بررر ا يازف ش ش
كاظ يم  ،روشن و بني اسدي طي حت قيقي در سال " 89 31عوامل ل
پژوه يش اعضاي هيات ع يمل دان گش اه سيستان و بلوچستان و شهيد با هنررر كرماننن" كههه بههه روش

ع يل  -مقایسهای انجام دادهاند ،نتيجه گيري کردهاند كه آش يان ييي ب تشي ررر اعضا ييي ه اي تتت ع مل ييي با ا
مهارتهای پژوه يش  ،كاهش فعالیتهای كاري غير پژوه يش و قرار گرفتن اعضاي هيات ع مل ييي
در فضاي پژوه يش بر افزايش فعالیتهای پژوه يش آنان مؤثر است .از سوي د گي ر داشتن فرصت
ارتباط با صنعت ،مهارت ارتباط اجتماعي ،اه تيم

دادن به تأمین نيازهاي غير مالي و نظممم راك ييي

اعضاي هيات ع يمل نيز در ا ني راستا تأثیر زيادي دارد.

حت قيقي در سال  89 31توسط مظلوميان ،زندي اونع تحت راگتسر و رف ن      " بررس هسياقم و ي   

عوامل مؤثر بر فعالیتهای پژوه يش اعضاي هيات ع يمل علوم پايه و علوم انساني دان گش اه پيام نور
استان فارس " انجام شده ،براساس نتا جي ا ني حت قيق ،ب ني عواملي از قب تيعضو ،يملع هبترم لي    
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استخدامي ،ميزان فعال تي

اشترا يك  ،مسئول تي

اجرائ گياپ هب يسرتسد ي ا هه ا الطا عبانم و  ع ،يتا       

تهای رایانهای ،تسلط به زبان ان يلگ سي ،و زمان اختصاص داده
ميزان تسلط بر روش حت قيق ،مهار 
شده به فعالیتهای غير ع يمل با ميزان فعال تي

ع يمل – پژوه يش  ،رابطه معني داري وجود دارد.

حت قيقي با عنوان" بررسي عوامل بازدارنده فعال تي

پژوه يش اعضاي هيات ع يمل رشتهها ای ع مول

انساني " توسط حس ني پور در سال  90 31در دان گش اههاي اه هتفرگ ماجنا زاو  ،،،، ،،،در ا ت ني ح قيق ،،، ،،
مك بود امكانات پژوه يش  ،ضعف م تيريد

ت عناوم ،يشهوژپ يراذگ تسايس و ووووو ووووووانمن يزاس د   

اعضاي هيات ع يمل  ،ضوابط دست و پاگير اداري ،موانع ش يصخ  ،مسائل اجت تالكشم و يعام
اقتصادي از ج لم ه عوامل بازدارنده فعلیتهای پژوه يش اعضاي هيات ع يمل دانسته شده است.

در حت قيقي كه در سال  90 31توسط عماني با عنوان " يلحت ل عوامل م ثؤ ررر ب ياضعا تكراشم ر    
هيات عل يم

شك اورزي در فعالیتهای ع يمل  -پژوه رب و يش ر وجوم عناوم يس دددد ددددد" انج هدش ما ،،، ،،

مواردي مانند ديوان ساالري شديد ،مسائل اداري دست و پاگير و ز ري س خا تتتها ای اجت و يعام
فرهن يگ نامناسب از ج لم ه موانع مشار تك
گرديده است.

اعضاي ه رد يملع تاي    فعالی تتتهاییی پژوه ركذ يش   

عنوان " بررسي راههاي بهبود ع ياضعا يشهوژپ دركلم    

عزيزي درسال  92 31با حت قيقي تحت

هيات ع يمل در علوم انساني" نشان داده كه بهبود ع كلم رد پژوه يش اسا يت د در حوزه علوم انساني
از كي

ط  ماجنا مزلتسم فر ا تاحالص

رد

   رو کی ردهاییی س و تيريدم و ينامزا

پژوه يش و از طرف د گي ر مشروط به اجراي برنامهها ای توانمن و يزاس د

يراذگتسايس    

هينب تيوقت      حرفهههای

اعضاي هيات ع يمل در زمينه پژوهش و فراهم كردن شرايط و منابع مناسب مالي ،مادي و ع يمل
براي انجام فعالیتهاییی پژوه سا طسوت يش ا تسا ديت  ..... ....همچني ننن در ا ت ني ح ندرك مهارف قيق     
بسترهای مناسب و حما تي

سايس و يگنهرف ،يعامتجا يارگ ييييييييييي و ل ندرك ظاح    دغدغهههها ای

ش يصخ و حرفهای اعضاي هيات ع يمل از ج لم ه عوامل مؤثر بر رونق فعالیتهای پژوه يش عنوان
گرديده است.

آلن ویانگ )9 200 ( 1طی یک مطالعه فرا لحت یلی در بررسی بیش از  40پ اد ناشن ،شهوژ د هههههاند
بین کارآیی در تدریس و میزان فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت ع مل ی همبستگی وجود دارد،

Allen & yung

1
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بهنحوی که پژوهش بر اثرب شخ ی یادگیری دانشجویان تأثیر مثبت

1
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دراد  ..وتی ، ،بالمییی و م لرو ی ی
ی

(  ،) 2008در پژوهشی كه در کشورهای استرالیا ،ان لگ ستان و زالندنو انجام دادند ،مشاهده کردند؛
ع کلم رد پژوه يش با تدریس رابطه مثبت دارد .ولی با پست اجرایی ، ،ای ین رابطههه ازنوععع مع وک سسس
ش و کارهاییی اجرایییی در ارتقا ءءء
ش از آم زو ش ش
است .همچنین نتیجه گرفتند؛ ع کلم رد پژوهشی بیش ش
اعضای هیأت ع مل ی مؤثر است .موس و کوباکی ) 007 2( 2در مطالعهای نشان دادهان نازیم هک د    

احساس انزوا توسط دانشجویان بر میزان دانش مورد استفاده در پژوهش آنها ثأت ییر منفی دراد  ..

ساتریوآ ) 2006 ( 3طی حت قیقی دریا تف

که ،وجود یک مرکز پژوهشی ،اعتبارات دریافتی از منابع

بیرونی برای مقاصد پژوهشی و تسهیالت کتابخانهای مناسب عواملی هستند ک رهب مه ه ه ههههههوری و
هم کیفیت مقاالت چاپ شده اساتید گروههای مورد مطالع دوبهب ار ه    م ممیب نشخ ددد .از نظ ظظر آنها
پذیرش دانشجویان دکتری نیز میتواند در بهرهوری پژوهشی اساتید مؤثر واقع شود.
سؤاالت تحقیق
تهای پژوهشی کدامند؟
 .1ابعاد و مولفههای مشارکت اعضای هیأت ع مل ی در فعالی 
 .2وضعیت موجود مشارکت اعضای هیات ع مل ی دان گش اه آزاد اسالممی (واحدددها ای دان اگش هههی
تهای پژوهشی ،چگونه است؟
استان تهران) در فعالی 
 .3درجه تناسب مدل پیشنهادی (از نظر مت صصخ ان) به چه میزانی میباشد؟
روش تحقیق
روش پژوهش ،پیما شی ی از نوع زمینه یابی بود با عنا تی

یایفارغج یگدنکارپ و یگدرتسگ هب ی      

واحدهای دان گش اه آزاد اسالمی استان تهران روش نمونه گیری بد نی صورت انجام گر تف
ابتدا کل واحدهاي دان گش اهي استان تهران ،به پنج منطقه غرب ،شرق ،جن بو

امش و ل و 

،هک   
زکرم    

استان تهران تقسيم شد ،سپس از ب ني واحدهای مناطق پنجگانه (  26واحد دان گش اهی) با استفاده از
شیوه نمونهگیری خوشهای ،تعداد  2واحد دان گش اهی از ه داصت روطب هقطنم ر ففففففففف ی (مجموع ًاًا ًاًا 01
واحد) انتخاب و سپس توزیع پرسشنامه در بین اعضاي هيات ع يمل

مت ام وقت

ره تقو همين و

   

واحد دان گش اهی ،به تناسب حجم و تعداد اعضاي هيات ع يمل هر واحد صورت گر تف  ..ج ود للل
شماره 2-تعداد نمونه انتخابی را به تفکیک واحدهای دان گش اهی منتخب استان نشان میدهد:
1

Vetty & blomy & morly
Moss,G.and Kubacki
3
suttera
19
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جدول  .2تعداد نمونه انتخابی به تفکیک واحدهای دانشگاهی استان تهران
نام واحد

تعداد اعضای هبات ع مل ی امت ممم

تعداد نمونه انتخابی

منطقه

وقت و نیمه وقت
تهران مرکزی

1119

تهران پزشکی

35

اسالم شهر
یادگ  را ا مخ مام ی ین

        

مرکز

116
4

302

31

375

93

جنوب

(ره) -شهرری
علوم و تحقیقات

842

87

تهران شمال

557

58

دماوند

20 1

12

رودهن

410

34

تهران غرب

78

شهر قدس

159

17

جمع کل

3997

415

شمال
شرق
غرب

8

-

با توجه به حجم جامعه آماري ( 22 95نفر) ابتدا تعداد  163نفر با اس هدافت وک لومرف زا ک هب نار    
عنوان نمونه حت قيق برگزيده شد ،سپس با توجه به احتمال عدم دسترسي به همه اعضاي نمون و ه
احتمال عدم عودت برخي پرسشنامهها ا از س ناگدنهد خساپ يو      %51ب ادعت ه د هفاضا روكذم      
گرديد .در نها تي

با احتساب افزايش صورت گرفته ،تعداد  415نفر به عنوان نمونه نه نييعت ييا   

گرديد .ب يروآ عمج یار    دادهها ای پ زا ،شهوژ پرسشناامه محق دش هدافتسا هتخاس ق  ..... ....ای ننن
پرسشنامه مشتمل بر  40سؤال بسته و  1سؤال باز (مجموعًاًا  41سؤال) دو وجهی (و ضعیت موجود
و مطلوب) بود .روایی صوری و محتوائی آن با نظر خواهی از  5نفر از خبرگ رد ناصصختمو نا   
شهای دان گش اهی و پایایی آن با اجرای آزما شی ی روی  30نفر از اعضای هیات ع مل ی
حوزه پژوه 
و محاسبه آلفای کرونباخ ،در حد  0/ 97تائید شد .برای تجز ت هي ح ليل    دادهها ا از روش رامآ ياه   
توصيفي نظير فراواني ،درصد ،واريانس ،م رازفا مرن و نيگناي     ( 1SPSSنس هخ

 ) 16و در زمینه

آمار استنباطي از روش لحت یل عاملی از نوع اکتشافی و آزمون  2KMOبارت تل  ،استفاده گردید.

جهت تعیین اعتبار مدل طراحي شده ،محقق از شاخصها ای روایی ارگمه   AVE3،،، ،،طسوتم ای   
واریانس استخراج شده و شاخص روایی خشت یصی (معیار فورکر الرکر )4و برای تعیی تیفیک ن

1

Statistical Package for the Social Science
Kaiser meyer olkin

2

- Average variance Extracted
- forker & larker

3
4
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مدل طراحی شده از ش ای کارتشا صخا      CVcom1و ش یگنوزفا صخا  ،،، ،،ش خا صصص اس وت ننن –
گایسلر 2یا  CVredاستفاده شد.

یافتهها
تهای پژوهشی کدامند؟
سؤال اول پژوهش :ابعاد و مؤلفههای مشارکت اعضای هیات ع مل ی در فعالی 

در پاسخ به سؤال فوق ،ابتدا به مطالع ورم و ه ر نيشيپ و تايبدا  ه لخاد رد شهوژپ   و خ زا جرا        
شك ور پرداخته شد كه تا حد امكان حت قيقات انجام شده در ايران و جهان در ا نی خصوص مورد
اعضاي هيات ع يمل در فعاليتهاي

مطالعه و بررسي قرار گر تف  .ابعاد و مؤلفههای توسعه مشار تك

پژوه يش ابتدا در  8بع  ،یعامتجا لماوع :لماش د ع گنهرف لماو ی لماوع  ،دا اری س و  ا ،ینامز         
ل م ممالی و
شهوژپ  ،،،، ،،،عوامل ل

تسهیالت و تجهیزات ،نوع فعالیت پژوهشی ، ،رفععع موان تالکشم و ع

اقتصادی و عوامل فردی و ش صخ ی ،در نظر گرفته شد ،سپس با اس هدافت ت زا ح لماع لیل ییی یییی و نظر
خواهی از خبرگان و اساتید راهنما و مشاور ،ابع رارق ماغدا و ليدعت و حرج دروم روکذم دا
گر تف

و در نها تی

     

 6مؤلفه شامل -1عوامل اداری و سازمانی  -2عوامل اجتماعی و فرهن گگگ ی -3

عوامل مالی و اقتصادی  -4عوامل فردی و حرفهای -5تسهیالت و نوع فعالیت پژوه ششش ی  -6ر عف
موانع و م الکش ت پژوهش ،به عنوان مؤلفهههها ای نه ياسانش ییا ييييي و تعیی ديدرگ ن  ... ..ج ود للل ذیل ل
ل
مؤلفههای مشارکت اعضای هیات ع مل ی در فعالیتهای پژوهشی را به همراه بار ع مادکره یلما   
از عوامل نشان میدهد:
تهای پژوهشی و بار عاملی هریک ازآنها
جدول  .3مؤلفههای مشارکت اعضای هیات علمی در فعالی 
رديف

نام عامل

تعداد گویه ها

شماره گویه ها
1-8

بارعاملی
18 6 0.

1

عامل اداری و سازمانی

8

2

عوامل اجتماعی و فرهن يگ

9

9- 17

0.599

3

عوامل فردی و حرفهای

4

18 - 21

05 6 0.

4

عوامل مالی و اقتصادی

7

20 - 28

0618

5

تسهیالت و نوع فعال تي پژوه يش

7

92- 35

17 6 0.

6

رفع م الکش ت و موانع پژوهش

5

36 - 40

156 0.

به منظور تست کفا تی

آزمون  KMOبار تلت

دادهها و اینکه دادهها کفا تی

لماع لیلحت یارب مزال ی نراد ار  د ،هن ای         

انجام گردید ،سپس لحت یل عاملی از نوع اکتشافی انج ساسا رب .دش ما    

- convergent validity
- Aston – Geissler Index

1
2
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ا نی آزمون ،هریک از سؤاالت مربوطه باید بتوانند حداقل  50درصد واریانس کل را تبیین کنند.
نتیجه آزمون  KMOبه شرح جدول ذیل بدست آمد:

جدول  .4نتایج آزمون  KMOبارتلت

KMO

آماره خی دو

0/ 32 9

8022 /1

سطح معناداری
00.0

همانطورکه مالحظه میشود با توجه به سطح معناداری آزمون  ، 0.00چون مقدار  KMOاز 5.0
بیشتر است پس دادهها کفا تی

الزم جهت لحت یل عاملی را دارند .نتیج ت ه ح یفاشتکا یلماع لیل     

نشان داد بار عاملی مؤلفهها ه گم ی از  5.0بزرگتر هستند لذا ه گم ی معنادار ب هدو و توانستهههانددد
مؤلفهها (عوامل) را به خوبی تبیین نمایند.
ساؤ لل ل دوم پ شهوژ  :::وضعی جوم ت و تکراشم د      

اعضااای هییات عل ممم ی دان السا دازآ هاگش مممم می

تهای پژوهشی ،چگونه است؟
(واحدهای دان گش اهی استان تهران) در فعالی 
محقق به منظور م خش ص نمودن وضعیت موجود مشارکت اعضای هیات ع مل ی رد  فعالی تتتهاییی
پژوهشی ،رتبه هرکدام از عوامل را بر اساس دیدگاه پاسخ دهندگان و با استفاده از شاخص رتبه
بندی فریدمن ،به شرح ذیل تعیین نمود.
جدول  .5نتایج آزمون فریدمن
آزمون فریدمن
415

تعداد نمونه
مجذور کای
درجه آزادی

1911 / 216
5
0/ 000

سطح معنی داری

کتررر
از آنجاکه در جدول فوق ،سطح معناداری آزمون  0.00بوده و از س اطخ حط    ( )%5کوچک ک
است ،لذا رتبه بندی عوامل در وضعیت موجود معنادار بوده و محقق مجاز به انجام ا نی رتبه بندی
یباشد .نتا جی رتبه بندی عوامل ،در جدول زیر ارائه گردیده اس :ت .
م 
جدول  .6آزمون رتبه بندي فريدمن در خصوص رتبه هر كي
متغیر

میانگین رتبه

از عوامل در وضعیت موجود
رتبه (اهمیت)

عوامل اداری و سازمانی

4.95

2

عوامل اجتماعی و فرهنگی

5.90

1

عوامل فردی و حرفهای

1.23

6

عوامل مالی و اقتصادی

3.43

4

تسهیالت و نوع فعالیت پژوهشی

3.63

3

رفع موانع و م الکش ت پژوهش

1.81

5

سؤال سوم پژوهش :درجه تناسب مدل پیشنهادی (از نظر مت صصخ ان) به چه میزانی میباشد؟
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برای تعیین اعتبار و تناسب مدل طراحي شده ،محقق از شاخصهای روایی ارگمه   AVE1،،، ،،ای

متوسط واریانس استخراج شده و شاخص روایی خشت یصی (معیار فورکر -الرکر )2و برای تعیین

کیفیت مدل طراحی شده از شاخص اشتراک یا  CVcom3و شاخص افزونگی ،شاخص استون
–گایسلر 4یا  CVredاستفاده نمود .جداول ذ اتن لی ی تیفیک و رابتعا هب طوبرم تابساحم ج

     

مؤلفههای مدل پیشنهادی را با استفاده از ذروش های فوق نشان میدهد:
جدول  .7نتایج آزمون شاخص روایی همگرا AVE،یا متوسط واریانس استخراج شده
AVE

نام عامل
عوامل اداری و سازمانی

0/ 89

عوامل اجتماعی و فرهنگی

0/ 73

عوامل فردی و حرفهای

0/ 76

عوامل مالی و اقتصادی

0/ 48

تسهیالت و نوع فعالیت پژوهشی

0/ 82

رفع موانع و م الکش ت پژوهش

0/ 55

نتا جی آزمون شاخص روایی ه گم را AVE،یا متوسط واریانس استخراج شده نشان داد که بط رو
کلی مت امی متغیرها بجز عوامل مالی و اقتصادی مورد تائید است .از آنجاکه در مورد عوامل مالی

و اقتصادی نیز مقدار  AVE= 0.48و نزدیک به  0.50میباشد پس میتوان گفت ا نی شاخص،

عوامل مالی و اقتصادی را نیز با فاصله بسیار کمی از مقدار قابل قبول (  ،) 050تائید م ممیکنددد .لذذذا
مدل در حالت کلی مورد تأیید میباشد.
جدول  .8نتايج آزمون روا يي

تشخيصي (معیار فورکر الرکر) جهت تع يي ن يك فيت مدل
عوامل اداری و سازمانی

عوامل اجتماعی و فرهنگی

عوامل فردی و حرفهای

عوامل مالی و اقتصادی

تسهیالت و نوع فعالیت پژوهشی

رفع موانع و م الکش ت پژوهش

عوامل اداری و سازمانی
عوامل اجتماعی و فرهنگی

0.52

عوامل فردی و حرفهای

0.32

0.49

عوامل مالی و اقتصادی

0.43

1 0.8

0.54

تسهیالت و نوع فعالیت پژوهشی

0.22

0.55

0.70

0.59

رفع موانع و م الکش ت پژوهش

0.44

0.72

0.58

0.84

0.72
1

- Average variance Extracted
- forker & larker
3
- convergent validity
4
- Aston – Geissler Index
2
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همانگونه که در جدول فوق مالحظه میشوددد ،مق هبساحم يصيخشت ییاور صخاش راد       ش هد
(معیار فورکر الرکر) در مورد مؤلفههای مدل ،بسیار نزدیک به  0.50و یا باالتر از  0 .50میباشد،
لذا کیفیت مدل مورد تأیید میباشد .جدول زیر نتا جی اجرای ش ای کارتشا صخا      CVcomو

شاخص افزونگی ،شاخص استون– گایسلر یا  CVredرا بر روی عوامل  6گان یحارط لدم ه    
شده نشان میدهد.
جدول  .9شاخص اشتراک یا  CV.comو شاخص افزونگی استون –گایسلر یا CV.red
CVred
CVcom
متغیر
عوامل اداری و سازمانی
عوامل اجتماعی و فرهنگی
عوامل فردی و حرفهای

0/ 08
0

0/ 06
0/ 24

0/ 17

0/ 40

عوامل مالی و اقتصادی

0/ 11

0/43

تسهیالت و نوع فعالیت پژوهشی

0/ 25

0/ 25

رفع موانع و م الکش ت پژوهش

0/ 49

0/ 41

نتا جی مندرج در جدول فوق نشان میدهند ،شاخصهای کیفیت برای مت امی عوامل (بجز شاخص
اشتراک در عوامل اجتماعی و فرهنگی) تائید کنن هد اذل .دنتسه لدم تیفیک      م ممی اوت ننن نتیجه
گر تف

که بطور يلك مدل ارائه شده ،از لحاظ شاخصهای فوق دارای کیفیت الزم میباشددد .در

نها تی محقق با توجه به یافتههای پژوهش ،مدل زیر را براي توسعه مشار تك
در فعالیتهای پژوه يش دان گش اه آزاد اسالمي ارائه مینماید:

اعضاي هيات ع يمل

ارائه مدلي براي توسعه مشار تك
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نمایشگر :1-مدل پیشنهادی برای توسعه مشاركت اعضاي هيات علمي در فعالیتهای پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي

بحث و نتیجه گیری

محقق طی آزمونهای مختلف به شرحی که در بخش تجزیه و لحت یل ذکر گردید ،مدل و ابع دا
آن را از مت امی ابعاد مورد بررسی وتجزیه و لحت یل قرار داد .بررسی در ا نی م اد ناشن درو د هک  ،،،، ،،،
دیدگاه پاسخ دهندگان در مورد وضعیت مشارکت اعضاییی هیئ تتت ع مل ییی در حال تتت موجوددد با ا
حالت مطلوب اختالف دارد و مت امی عوامل شناسایی شده توسط محقق ،در مدل مؤثر بوده و به
خوبی هدف حت قیق را پوشش میدهنددد .آزمونننها ای مختلففف نیززز اعتباررر و کیفی تتت کلییی مدللل
طراحی شده را تائید نمو د .در نها تی

محقق عوامل شناسایی شده را رتبه بندی ک در ههه و اولوی تتت

آنها را از دیدگاه پاسخ دهندگان طبقه بندی کرده است .پژوه گش ر ض نم تائید پا )تقد( ییای
روایی (اعتبار) مدل ،مدل نهایی را ارائه داده تا در راستای ا نی نت جیا

وو ووو

دنناوتب یدعب نارگشهوژپ     
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حت قیقاتی در ا نی زمینه انجام دهن ایاپ .د ی رد خابنورک یافلآ هلیسوب اهریغتم ی   

   حد

 % 97تائید

گردید .در مورد اعتباریابی مدل ،پژوه گش ر از سه شاخص استفاده نمود .اولی وتم صخاش ن سس س سسسسط
واریانس استخراج شده است که شاخص روایی ه گم راست ا نی شاخص نشان دهنده تبیی شیب ن   
از نصف واریانس متغیرهای پنهان بوسیله گویه هایش است ..بر اساس ا نی شاخص در واقع گویه
ها توانستهانددد ب یالاب دح رد ار ناشیاهریغتم یبوخ     

 ./ 50تبیی نک ن ن ییاور صخاش نیمود .د      

خشت یصی است که اعتبار مدل را در سطح متغیرهای پنهان م نیموس .تسا هداد رارق دیئات درو      
معیار شاخصهای کیفیت مدل هستند .اولین شاخص کیفیت ،شاخص افزونگی مدل است مثبت
شبینی بوسیله گویه های هر متغیراست .شاخص
بودن ا نی شاخص نشان دهنده توانایی مدل در پی 
بعدی شاخص افزونگی است چون مقدار ا نی شاخص برای مت امی متغیرها از صفر بزرگت تسا ر
پس میتوان گفت مدل دارای کیفیت بوده و در نها تی

اعتبار مدل مورد تائید است.

تجزیه لحت یل نتا جی پژوهش تأثیر هرکدام از زیر مؤلفهههها ای  رکذلا قوف ر تکراشم نازیم رد ا    
اعضای هیات ع مل ی در فعالیتهای پژوهشی دان گش اهها مورد تأیید قرار داد نتیجه لحت ی یلماع ل
اکتشافی صورت گرفته در مورد هرکدام از سؤاالت پژوهش در ا نی خصوص نی اد ناشن ز د هک     
همه بارهای عاملی بزرگتر از  % 50بوده و توانستهاند حداقل  % 50ازواریانس کل را تبیین نمایند.
ا نی نتا جی با یافتههای سایر پژوه گش ران از ج لم ه ،حسین پور ( ،) 90 31کاظمی ،روشن و بنی اسدی
( ،) 89 31حج و یزا

ناورهب      ( ،) 88 31کفاش شش ی ( ،) 87 31سلی و ینام

( ،) 83 31من وص رر ری ( ،) 80 31هرچ و یناگ

وکش یی (((( ( ،) 87 31عبدی   

یارم دمح یا نن ن (  ،) 1378بختی را یی ی ( ،)5 37 1حسینی و 

شمسای  ی (( ( ،)5 37 1بقای  ی (( (  ،) 1378ع و یرادمل

 نوشفا (((( ( ،) 82 31برک وو وینز (  ،) 2004ک اا اریون و

ه کم اران (  ،) 2004کاترلیک و ه کم اران (  ،) 2002بالکب  سنرول و نر

(( ((( ،)5 99 1نفریتی ( ( ،) 2003

(هاگ نم (  ) 2001در ا نی زمینه ه خم وانی و هماهنگی دارد .در عین حال نتا جی یافتههای مزب اب رو   
نتا جی یافتههای عزیزی ( ،) 92 31مظلومیان ،زندی فر و رستگار ( ) 89 31و رج و روپ ییا حر یی یییمی
( ) 87 31که در پژوهشهای خود ص فر ًاًا ًاًا ب دا لماوع ه ا و یر

مزاس ا دیکات ین      داشتهههانددد ،تناسب

چندانی ندارد.
در راستای نتا جی بدست آمده پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه میگردد:
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 -1در مورد عوامل اداری و سازمانی پیشنهاد میشود ،دان گش اه به منظور مشارکت اعضای هیئت
ع مل ی در فعالیتهای پژوهشی ،از شت ریفات زائد اداری پرهی ،هدرک ز یملع تیامح
پژوه گش ر انجام دهد .همچنین مطابق با ضوابط از اعضای هیات ع مل ی حما تی

مزال

زا ار   

کند.

 -2در مورد عوامل اجت نشیپ یگنهرف و یعام ه دا     م ممیشوددد متناس روشک یگنهرف یاضف اب ب      
پژوهشها انجام شود در ا نی راستا توجه به فضای ع مل ی جامعه و هنجارهای اجتماعی بسیار مهم
است .همچنین پیشنهاد میشود تیمهای پژوهشی مورد حما تی

و تأمین مالی قرار گیرند.

تهای پژوهشی متناسب ب و هتشر ا
-3در خصوص عوامل فردی و حرفهای پیشنهاد میشود فعالی 
صخت ص اعضا انتخاب شود .پژوه گش ر در هنگام فعالی تتتهاییی پژوهشی لمع لقتسم تروصب      
کرده و دان گش اه نیز ساعات آموزشی موظف وی را به نفع مشارکت بیشتر عضو هب رد یملع تا   
فعالیتهای پژوهشی کاهش دهد.
 -4تقو تی

و بهبود حما تی

مالی و اقت .یملع تایه وضع نارگشهوژپ زا یداص

      

ر نیا رد ا اتس

بایستی حق الزحمه فعالیتهای پژوهشی مناسب ب دو ههه و بموق  .دوش تخادرپ ع در یاضف عقاو      
پژوهشی باید بگونه ای باشد که اعضای هیئت ع مل ی بدون طی مراح دا هدیچیپ ل ا و یر

فالتا

زمان از مزایای مالی فعالیتهای پژوهشی بهره مند شوند .اعطای تسهیالت با توجه به نوع فعالیت
پژوهشی در ا نی زمینه پیشنهاد میگردد.
-5مستند سازي نتا جي

حت قيقات و فعالیتهای مشترك صنعت و دان گش اه (در قالببب كت با ،CD،،

بارگ راذ ييي در س اا ا تی ه اا ا ،چا پپپ در مجال تت ت معتبرع مل ييي -پژوهش ييي و ،)...أت مم مین تجهی تاز   
آزما گشی اهی ،در دسترس قرار دادن منابع ع مل ی مورد نیاز و در اولو تی

قرار دادن اعضای هیئت

ع مل ی فتسا رد رگشهوژپ  ا  تالیهست زا هد مممممممم م ممم رتبط ب ضوم ا و تاداهنشیپ هلمج زا شهوژپ ع           
د گی رمحقق میباشد.
ی بی ننن
-6جهت رفع موانع و م نشیپ شهوژپ تالکش ها ددد دددد م ممیشوددد ،یرشت ککک مس عا ییی و ه راکم ی ی
دان گش اهی ،هماهنگی و سرعت ب شخ ی به روند انجام فعالیتهاییی پژوهشی هست  ی نشآ .ددرگ ل اااا ااااا
ت پايههه در انجاممم
ساختن مت ام اعضای هیات ع مل ی امت ممم وق تتت با ا روش حت قیققق بههه عن او ننن مه را ت ت
فعالیتهای پژوه يش در پن ججج ساللل اوليههه خ مد تتت از طريققق برگ راز ييي دورهها ای ضم ننن خ مد تتت
حضوري و مجازي ،انتشار كتابچه راهنما ،تهيه و ارائه بروش اهرو ييي آموزش ه یاضعا هب ي ی تا     
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ع مل ی ،از د گی ر اقداماتی است که در راستای توسعه مشارکت استادان دان گش اهها در فعالیتهاییی
پژوهشی توسط محقق توصیه میگردد.
-7در پایان پیشنهاد میشود ،محققان بعدی با توجه به مدل ارائه شده ،در سایر دان گش اهها ک روش
  

از قبیل دان گش اههای دولتی ،دان گش اه پیام نور ،دان اگش ههه ع مل ییی-ک ینچ زین یدربرا ن ار یشهوژپ 
انجام دهند .مسئوالن پژوهشی و مدیران دان گش اهها بویژه دان گش اه آزاد اسالمی با اطمیناننن خ رطا
از ص تح

و اعتبار نتا جی ا نی پژوهش ،از مدل ارائه ش هد ه یاضعا تکراشم هعسوت یارب ی تئ

    

ع مل ی در فعالیتهای پژوهشی استفاده نمایند تا شکاف می جوم عضو نا و  د و رد بولطم عضو 

  

مورد فعالیتهای پژوهشی دان گش اه به حداقل م نکم رسیده و یا کام ًالًال از بین برود.
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