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اين تحقيق با هدف مطالعه عوامل مؤثر بر افزايش كارآمدي تحقيقات در حوزه علوم انساني 
و بررسي راه هاي بهبود عملكرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي در حوزه مذكور انجام گرفته و 
در آن از روش پيمايش و رويكردي تلفيقي )كمي و كيفي( در جمع آوري داده ها استفاده شده 
است. جامعه آماري تحقيق شامل اعضاي هيئت علمي دانشكده هاي علوم انساني دانشگاه هاي 
دولتي است كه با استفاده از شيوه نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي، 370 نفر از آنان به عنوان 
نمونه انتخاب گرديدند. در تحليل داده هاي كمي، از شاخص هاي گرايش مركزي و آزمون هاي 

تي تك متغيره و تحليل واريانس يك طرفه بهره گرفته شد.
نتايج نش��ان داد كه بهبود عملكرد پژوهش��ي اساتيد در علوم انساني از طرفي نيازمند انجام 
اصالحات در رويكردهاي س��ازماني و مديريت و سياس��ت گذاري پژوهشي است و از طرف 
ديگر مش��روط به اجراي برنامه هاي توانمندسازي و تقويت بنيه هاي حرفه اي اساتيد در زمينه 
پژوهش و فراهم كردن ش��رايط و منابع مناس��ب  مالي، مادي و علمي براي انجام فعاليت هاي 
پژوهشي توسط اساتيد است. فراهم كردن بسترهاي مناسب و حمايت گراي اجتماعي، فرهنگي 
و سياس��ي و لحاظ كردن دغدغه هاي ش��خصي و حرفه اي اعضاي هيئت علمي نيز از جمله 

عوامل مؤثر بر رونق فعاليت هاي پژوهشي است.
 واژگان كليدي:

آموزش عالي، علوم انساني، عملكرد پژوهشي، كارايي
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مقدمه1
از جمله موضوعات مهم در مورد ساختار توليد علم و نظام دانشگاهي ايران بحث توسعه 
علمي است. امروزه در اسناد باالدستي نظير سند چشم انداز و نقش جامع علمي كشور و 
همچنين در گزارش هاي رسمي و دولتي و دانشگاهي تأكيد زيادي بر ميزان رشد علمي 
ايران بر مبناي ارزيابي ها و مقايسه هاي جهاني مي شود كه بيانگر اتخاذ تدابيري اميدبخش 
مي باشد. در گزارش سال 2011 نشريه نيچر از نظر رشد علمي، ايران در خاورميانه پس 
از تركيه در مقام دوم قرار گرفته و با 1/3 درصد از تعداد مقاالت منتشرش��ده، موفق به 
احراز رتبه بيستم در جهان شده است )مهرداد، 1390به نقل از شيري، 1391(. به هرحال 
اگرچه رش��د علمي بر اس��اس معيارهاي كمي نظير چاپ مقاله در نشريات ISI به عنوان 
يك پديده مثبت ارزيابي شده و خوش بيني هاي معطوف به توسعه علمي را نويد مي دهد 
اما اين امر در شرايط امروزي كشور خود مي تواند زمينه ساز چالش هاي عميقي باشد كه 
ما را نسبت به كاستي ها و نقايص نظام توليد علمي كشور غافل سازد. اين در حالي است 
كه افزايش اهميت روزافزون دانش، خالقيت و نوآوري در توس��عه پايدار واقعيت مسلمي 

است كه يك جامعه با محوريت دانش و مبتني بر دانايي با آن مواجه مي باشد. 
ب��ه هرحال مطالعات فراواني در خصوص ابعاد مختلف بهره وري اعضاي هيئت علمي 
و كل مؤسسات آموزش عالي صورت گرفته است. يقيناً اكثريت مطالعات در سطح فردي 
و در س��طح گروه هاي آموزش��ي بر اندازه گيري بهره وري پژوهش��ي اعضاي هيئت علمي 
تأكيد كرده اند )توتكوش��يان و همكاران2، 2003: 146(. حاجينيكوال و س��اتريو3 )2006: 
14( بهره وري پژوهش��ي را تعداد مقاالت چاپ ش��ده براي هر اس��تاد در يك دوره زماني 
مش��خص، تعريف كرده اند. از نظر آنان عوامل مؤثر بر كيفيت فعاليت هاي پژوهشي را نيز 
مي توان با تعداد مقاالت چاپ ش��ده هر اس��تاد در مجالت علمي اندازه گيري نمود. از نظر 
ت��ان4 )1986: 263( نيز مبناي اصلي ارزيابي از فعاليت هاي پژوهش��ي افراد و گروه هاي 
آموزش��ي حتي المقدور بر تعداد انتشارات توليدشده در يك دوره زماني مشخص، استوار 
اس��ت كه در اين ميان تأكيد بر كيفيت عملكرد اس��اتيد، بيش از س��اير ابعاد مورد توجه 

1. به دليل حجم باالي يافته هاي هر دو بخش كمي و كيفي اين مطالعه و عدم امكان ارائه همه آنها، 
در اين مقاله صرفًاً يافته هاي حاصل از اجراي بخش كمي آن گزارش مي گردد. 

2. Toutkoushian et al
3. Hadjinicola & Soteriou
4. Tan
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بوده اس��ت. همچنين الزم است خاطر نشان شود كه تعداد ارجاعات به كارهاي علمي هر 
گروه به عنوان يك عامل مهم ارزيابي ش��ده اس��ت )بيرد1، 1991: 303(. بديهي است كه 
ارزيابي علمي از كاركرد اساتيد، گروه هاي آموزشي، دانشكده ها و ساير واحدهاي دانشگاه 
زمين��ه را ب��راي تصميم گيري هاي ارزنده در جهت تحول و افزايش بهره وري آموزش��ي و 

پژوهشي دانشگاه هموار مي سازد )رجايي پور و رحيمي، 1387(. 
از اين رو از گذش��ته در مراكز دانش��گاهي دو سياست اصلي مبناي فعاليت هاي علمي 
را پي ريزي و تقويت مي كرد. سياس��ت اول بر جذب متفكران و افراد خالق در عالي ترين 
س��طح ممكن و سياس��ت دوم فراهم آوردن امكانات پشتيباني و تحقيقاتي در حد ممكن 
بود. به همين دليل است كه مراكز دانشگاهي بيشترين تعداد محققان و پژوهشگران را در 
خود جاي داده و لذا انتظار ارائه توليدات علمي متناسب با شأن مراكز علمي و دانشگاهي 
و برخورداري اس��اتيد و پژوهش��گران از توان و عملكرد پژوهشي قابل دفاع، بسيار بديهي 
به نظر مي رسد. بر اين اساس جستجوي راه هاي بهبود كارايي پژوهشي اساتيد دانشگاهي 
به ويژه در حوزه علوم انساني، يك رويكرد راهبردي است كه مي بايد مورد اهتمام مسئولين 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مديران دانشگاهي و پژوهشي قرار گيرد.

بيان مسئله
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور علي الخصوص در حوزه علوم انساني در راستاي انجام 
رسالت ها و وظايف خود همواره با مشكالتي دست به گريبان بوده كه تداوم آنها، كاهش 
منزلت علمي و پژوهشي اين نظام مهم را در پي خواهد داشت. بر اساس بررسي هاي اخير 
مركز علم س��نجي كش��ور عليرغم حركت رو به جلوي محققان كشور در توليد علم، هنوز 
جايگاه كشور از نظر فعاليت هاي علمي و پژوهشي اساتيد و سهم آن در توليد دانش بشري، 
مطلوب ارزيابي نمي شود. در واقع نتايج مطالعات نشان دهنده ضعف عمومي فعاليت هاي 
پژوهشي علوم انساني مراكز دانشگاهي كشور در مقايسه با جوامع پيشرفته است )عزيزي 
و پارسا، 1390: 237؛ صبوري، 1385 و عزيزي، 1378(. نمود اين ضعف را مي توان اوالً 
در فقر نظريه پردازي و توليد علم بومي و متناسب با اقليم فرهنگي، اجتماعي، سياسي و 
اقتصادي توس��ط انديشمندان و پژوهشگران علوم انساني كشور و ثانياً در عدم هماوردي 
اساتيد علوم انساني كشور در مقايسه با پژوهشگران ساير حوزه علمي در داخل و نيز در 

1. Baird
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حضور كم رنگ آنان در مجامع علمي خارج از كش��ور مالحظه كرد. طوري كه از مجموع 
3400 مقاله ISI محققان كش��ور در س��ال 2005، فقط 320 مقاله و از مجموع 18322 
مقاله ISI محققان كش��ور در سال 2009 فقط 281 مقاله به محققان حوزه علوم انساني 
و اجتماعي مربوط مي ش��ود. از طرف ديگر در ميان محققان ايراني كه هر س��ال توس��ط 
مؤسس��ات علمي بين المللي و منطقه اي به عنوان دانشمند معرفي مي گردند، هيچ يك به 
اين حوزه تعلق ندارند. مضافاً اينكه در مجموع مقاالت پراس��تناد پژوهش��گران و محققان 
كشور نيز مقاالت علوم انساني جايگاهي ندارند. در اين ارتباط مالحظه ضرائب تأثير پايين 
مجالت علمي اين حوزه گوياي صحت اين مطلب است. به عالوه با نگاهي به تعداد نشريات 
علمي كشور در حوزه علوم انساني كه بنا به آخرين آمار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
در اسفند سال 1390 به 417 عنوان مجله علمي � پژوهشي مي رسد مي توان درك كرد 
كه در خوش��بينانه ترين حالت تعداد قابل توجهي از اس��اتيد علوم انساني كشور در سال 
از فرصت چاپ يك مقاله به زبان فارس��ي برخوردار نيس��تند. اين درحالي است كه بنا به 
همان منبع، اساتيد علوم انساني دانشگاه هاي كشور در مقايسه با ساير حوزه ها از اكثريت 
برخوردار هس��تند )نوروززاده، 1391: 108(. البته وضعيت ديگر ش��اخص هاي پژوهشي 
اس��اتيد علوم انساني نيز چندان رضايت بخش نيست )عزيزي، 1391: 76(. بي ترديد اين 
نارسايي ها مي تواند ريشه اصلي نگراني و عدم رضايت دولت مردان و مسئولين فرهنگي و 
علمي كش��ور نس��بت به اعتبار و جايگاه حوزه علوم انساني باشد كه در سال هاي اخير به 

اتخاذ اقدامات جدي براي بازنگري و ايجاد تحول در علوم انساني انجاميده است. 
در همين ارتباط مطالعه نقش دانش��گاه هاي كش��ور و كم توجهي آنها به علوم انس��اني 
نشان مي دهد كه نه تنها علوم انساني از جايگاه خاصي برخوردار نيست )سجاديان، 1385: 
264( بلكه نگرش رايج در جامعه نيز علي الخصوص در ميان مسئوالن به اين علوم، نگرشي 
منفي و دست دوم است )فيض، 1385: 241(. اين در حالي است كه علوم انساني در كنار 
ضعف عملكرد پژوهشي با چالش هاي ديگري نيز دست به گريبان است كه پيامد طبيعي 
آنها تضعيف هرچه بيش��تر كاركرد پژوهشي اين حوزه را در پي دارد. كمبود نظريه پردازي 
صحيح و معضل روش ش��ناختي نظريه پردازي در علوم انس��اني از جمله اين چالش ها است 
)واعظ و شهنازي، 1385: 257(. عالوه بر ماهيت غامض و پيچيده علوم انساني، حاكميت 
انديش��ه هاي اثباتي و علم گرايانه صرف بر مراكز علمي س��بب شده است كه عرصه بر علوم 
انساني و محققين اين حوزه تنگ گردد )خورسندي طاالسكوه، 1385: 227(. چالش مهم 
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ديگر در علوم انس��اني اين اس��ت كه بخش قابل توجهي از ضعف اس��اتيد علوم انساني در 
فعاليت هاي علمي و پژوهشي به آن برمي گردد، عدم آشنايي آنان با مباني و روش هاي انجام 
يك كار پژوهشي و ناتواني آنان در به كارگيري شيوه هاي مناسب تحليل آماري براي تفسير 
يافته هاي پژوهشي است )عزيزي و پارسا، 1390: 244(. به اين معضل مي بايد عدم تسلط 
اساتيد در به كارگيري يكي از زبان هاي علمي براي نشر آثار و يافته هاي پژوهشي در مجالت 
معتبر علمي نيز اضافه گردد. از طرف ديگر به نظر مي رسد كه نبود ارتباط پويا و تنگاتنگ 
بين مراكز تحقيقاتي علوم انس��اني و تصميم گيران اجرايي و پاس��خگو نكردن پژوهش هاي 

علوم انساني از مسائل مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد )رياضي، 1385: 229(. 
بنابراين مسئله اصلي اين پژوهش اين است كه از جنبه هاي مختلف فردي، سازماني و 
زمينه اي با اتكا به چه راهكار هايي مي توان به بهبود عملكرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي 
در حوزه علوم انساني كمك نمود. بديهي است كه ارائه راهكارهاي بهبود عملكرد پژوهشي 
اساتيد علوم انساني مي تواند هم موتور توليد علم بومي در اين حوزه را به حركت درآورد و هم 
با تحليل و نقد داشته هاي علمي ديگران از طرفي و حضور مؤثر پژوهشگران و انديشمندان 
كشور در مجامع علمي و دانشگاهي خارج از كشور از طرف ديگر، سهم انديشمندان كشور 
در فرايند پرشتاب توليد و نشر دانش ارزشمند در اين حوزه بسيار پراهميت را مضاعف سازد. 

مباني نظري پژوهش
از نظر تئوري وقتي از بهبود بهره وري عملكرد سازماني كاركنان صحبت مي شود تئوري هاي 
مربوط به حوزه سازمان، مديريت و رفتار سازماني به ذهن خطور مي كند كه هدف اصلي 
آنها تبيين نقش و كاركرد عوامل اثرگذار بر رفتار سازماني افراد، افزايش سطح رضامندي 
ش��غلي و در نهايت كمك به س��ازمان در نيل به اهداف سازماني بوده است. از اين رو يافتن 
راه هاي كارآمد و ارائه طرقي براي افزايش كارايي و اثربخشي عملكرد سازمان و رفتار سازماني 
كاركنان آن همواره يكي از دغدغه هاي اصلي صاحب نظران و محققان اين حوزه بوده است. 
بديهي اس��ت اين امر در مورد عملكرد و رفتار س��ازماني اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي نيز مصداق دارد لذا مي توان از اين تئوري ها براي تبيين و توجيه 
راه ها و عوامل اثرگذار بر عملكرد اساتيد بهره گرفت. نتيجتاً بر اساس مباني نظري موجود 
در خصوص بهره وري س��ازماني مي توان عمده عوامل مرتبط با بهره وري پژوهشي اعضاي 
هيئ��ت علمي را در چهار عامل اصلي: عوامل محيطي، عوامل س��ازماني، عوامل مديريتي 
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و عوامل مربوط به اس��اتيد خالصه كرد )ويليامز1، 2003: 14؛ فاكس2، 1996 و بالكبرن 
و لورنس3، 1995: 2(. اين عوامل و ماهيت روابط آنها در شكل 1 نشان داده شده است. 

بر اين اس��اس بوناكورس��ي4 و همكارانش )2007: 332( نش��ان داده ان��د كه اندازه و 
س��ايز دانش��گاه بر كارايي دانشگاه ها اثر مي گذارند. س��الزر و آلمونت5 )2007: 5( اعتقاد 
به سخت كوش��ي براي انجام پژوهش، جو گروهي مثبت، شرايط كاري و روابط سازماني و 
ميزان اشتغال و درگيري ها در دانشكده را از جمله عوامل مؤثر در بهبود فرهنگ پژوهش 
مي دانند. آورانن6 )2007( نيز بر اين باور است كه كه سازمان ها و سرمايه اجتماعي هم بر 
بهره وري مقاالت و ديگر بروندادهاي پژوهشي و هم بر كيفيت پژوهش تأثير مثبت دارند. 
حاجينيكوال و ساتريو )2006( دريافتند كه وجود يك مركز پژوهشي، اعتبارات دريافتي از 
منابع بيروني براي مقاصد پژوهشي و تسهيالت كتابخانه اي مناسب عواملي هستند كه هم 
بهره وري و هم كيفيت مقاالت چاپ شده اساتيد گروه هاي مورد مطالعه را بهبود مي بخشند. 

1. Williams
2. Fax
3. Blackburn & Lawrence
4. Bonaccorsi
5. Salazar & Almonte
6. Auranen

عوامل مديريتي:
سبك مديريت
هدف گذاري، 
تصميم گيري، 

تخصيص منابع و...

عوامل سازماني:
ساختار
فناوري

ي جو سازماني
ور

ره 
به

شي
وه

پژ

عوامل مربوط به اساتيد:
مهارت ه��ا،  توانايي ه��ا،  نگرش ه��ا، 
تحصيالت، انگيزه و اعتقادات شخصي

عوامل محيطي:
جغرافيايي، سياسي و اقتصادي

شكل 1: عوامل مؤثر بر بهره وري پژوهشي
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از نظر آنها پذيرش دانش��جويان دكتري نيز مي تواند در بهره وري پژوهش��ي اس��اتيد مؤثر 
واقع ش��ود. نفريتي1 )2003( نيز نشان داده است كه ارتقاي حرفه اي افراد، رهبري فعال، 
ارتباطات گس��ترده، س��اختارهاي جريان كار و جهت و مسير خوب تعريف شده فعاليت از 
جمله ش��اخص هاي برجس��ته اي هستند كه در افزايش عملكرد افراد تأثير به سزايي دارند. 
همچنين كوترليك2 و همكاران )2002( نش��ان مي دهند كه دسترسي به منابع اطالعاتي 
و اطالع رس��اني نقش مهمي در مش��اركت افراد در فعاليت هاي پژوهش��ي دارد. هملين و 
گوستافسون3 )1996( همچنين دريافتند كه سه عامل خصوصيات فردي استادان، ابعاد و 
ويژگي هاي سازماني و عوامل بيروني از جمله عوامل مؤثر بر بهره وري پژوهشي افراد محسوب 
مي گردند. آنان نش��ان دادند كه مي توان به وسيله آمار فارغ التحصيالن دوره دكتري تعداد 
مقاالت را پيش بيني كرد. بيرد )1991: 303( نشان داد كه اندازه گروه و حمايت هاي درون 
دانشگاهي در مقايسه با نقش دولت فدرال، در افزايش بهره وري پژوهشي گروه ها از اهميت 
بيش��تري برخوردار بوده اس��ت. مطالعات وود4 )1990: 8( از مراكز دانشگاهي و مؤسسات 
آموزش عالي اس��تراليا نش��ان داد كه عملكرد پژوهشي اساتيد از عواملي چون ويژگي هاي 
شخصي، تفاوت در سبك، روش ها و راهبردهاي پژوهشي درون و ميان رشته هاي علمي، 
اندازه منابع مالي و اعتبارات پژوهشي و استقالل اساتيد در انتخاب موضوع پژوهشي متأثر 
مي گردد. همچنين گراهام5 )1989( نش��ان داد كه از نظر مديران مراكز پژوهشي محيط 
كاري كم اس��ترس نه تنها به بهبود كيفيت زندگي حرفه اي براي افراد و مديران مي انجامد 

بلكه نهايتاً مي تواند به افزايش سطح توليد علم در مراكز پژوهشي نيز مدد برساند.

پيشينه تجربي پژوهش
هرچند مطالعات قابل توجهي در رابطه با عملكرد پژوهشي اساتيد حوزه علوم انساني انجام 
نگرفته اس��ت ولي به هرحال در اين بخش، نتايج آن دس��ته از پژوهش هايي مرور خواهد 

شد كه بتوان از آنها در جهت اعتباربخشي مطالعه حاضر بهره گرفت. 
در ارتب��اط عوام��ل مؤثر بر بهبود عملكرد پژوهش��ي اس��اتيد دانش��گاه، رجايي پور و 
رحيم��ي )1387( نش��ان دادند كه افزايش توانمندي هاي مديريتي مديران دانش��گاه در 
1. Nafarrete
2. Kotrlik
3. Hemlin & Gustafsson
4. Wood
5. Graham

بررسي راه هاي بهبود عملكرد پژوهشي ...
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س��طوح مختلف و ارزيابي از عناصر مختلف آن در ارتقاء عملكرد پژوهش��ي دانش��گاه ها 
مؤثر اس��ت. فعلي و همكاران )1385( نشان دادند كه مشاركت در فعاليت هاي پژوهشي 
با متغير هايي چون تبادل علمي دانش پژوهان، دسترسي به تسهيالت پژوهشي، وضعيت 
منابع مالي و توانايي علمي اس��تادان رابطه دارد. عبدي )1383( نش��ان داد كه ش��ركت 
اعضاء هيئت علمي در س��مينارهاي داخلي و بين المللي، ترجمه و تأليف كتب و مقاالت، 
ش��ركت اساتيد در كارگاه هاي آموزشي، انجام طرح هاي تحقيقاتي و مطالعه منابع جديد 
در رشته تخصصي توسط آنان بر بهبود علمكردشان تأثير مثبت دارد. كياني هرچگاني و 
يارمحمديان )1378( نش��ان دادند كه توجه به عوامل دروني )انگيزه افراد(، ايجاد زمينه 
مناس��ب براي رش��د اس��تعداد ها و خالقيت افراد، توجه به عوامل اقتصادي و استفاده از 
سيستم هاي اطالع رساني، از جمله عوامل مهم و مؤثر در پژوهش مي باشد. رازقي )1375( 
نيز نشان داد كه وضعيت اقتصادي و معيشتي استادان به عنوان عامل زيرساختار و عامل 

تعيين كننده در فعاليت هاي پژوهشي مورد توجه قرار گرفته است. 
در همين راستا نتايج تحقيقات خارجي در رابطه با اين موضوع نشان مي دهد كه ابعاد 
و ويژگي هاي س��ازماني، اندازه گروه و حمايت هاي درون و برون دانشگاهي، دسترسي به 
منابع اطالعاتي مناس��ب و كافي، ارتقاي حرفه اي افراد، رهبري فعال، ارتباطات گسترده، 
س��اختارهاي كارآمد، ويژگي هاي شخصي، راهبردهاي پژوهشي درون و ميان رشته هاي 
علمي، اندازه منابع مالي و اعتبارات پژوهشي، استقالل اساتيد در پژوهش، كاهش استرس 
محيط كاري و نيز پذيرش دانش��جويان دكتري مي تواند به افزايش س��طح توليد علم در 
مراكز پژوهشي نيز مدد برساند )نفريتي، 2003؛ كوترليك و همكاران، 2002؛ هملين و 

گوستافسون، 1996؛ بيرد، 1991؛ وود، 1990 و گراهام، 1989(. 

هدف و سؤاالت تحقيق 
هدف كلي از اجراي اين مطالعه بررس��ي راه هاي بهبود عملكرد پژوهش��ي اعضاي هيئت 
علمي علوم انساني در دانشگاه هاي دولتي است. براي نيل به اين هدف آزمون پرسش هاي 

اساسي زير در دستور كار قرار گرفت: 
1. از بعد ساختاري و اداري دانشگاه ها استفاده از چه راهكار هايي مي تواند در بهبود 

عملكرد پژوهشي اساتيد حوزه علوم انساني مؤثر واقع شود؟
2. از بعد مديريت و سياست گذاري هاي پژوهشي استفاده از چه راهكار هايي مي تواند 
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در بهبود عملكرد پژوهشي اساتيد حوزه علوم انساني مؤثر واقع شود؟
3. از بعد منابع و امكانات مالي و فني اس��تفاده از چه راهكار هايي مي تواند در بهبود 

عملكرد پژوهشي اساتيد حوزه علوم انساني مؤثر واقع شود؟
4. از بعد زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي استفاده از چه راهكار هايي مي تواند 

در بهبود عملكرد پژوهشي اساتيد حوزه علوم انساني مؤثر واقع شود؟
5. از بعد جنبه هاي ش��خصي و حرفه اي اس��اتيد استفاده از چه راهكار هايي مي تواند 

در بهبود عملكرد پژوهشي اساتيد حوزه علوم انساني مؤثر واقع شود؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف تحقيق، از نوع تحقيقات كاربردي و بر اساس روش گردآوري 
داده ها از نوع تحقيقات توصيفي � پيمايشي مي باشد كه به صورت آميخته كمي و كيفي 
انجام شد. جامعه آماري در اين پژوهش اعضاي هيئت علمي تمام وقت دانشگاه هاي دولتي 
در حوزه علوم انساني است كه بر پايه آمار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بالغ بر 6500 
نفر مي باشند. براي بخش كمي با عنايت به گستردگي و پراكندگي جغرافيايي دانشگاه ها، 
از ش��يوه نمونه گيري خوش��ه اي چندمرحله اي براي انتخاب نمونه بهره گرفته شد. بر اين 
اساس با به كارگيري روش برآورد نمونه كوكران، 370 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديد. 
براي بخش كيفي مطالعه نيز با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند با 30 نفر از اساتيد 
رشته هاي ادبيات فارسي، زبان شناسي، روان شناسي، جامعه شناسي، مديريت، علوم تربيتي، 
زبان عربي، اقتصاد، مشاوره، تاريخ، فلسفه، حقوق و تربيت بدني مصاحبه گرديد كه از نظر 
مرتبه علمي نيز گوياي جامعه علمي كشور در حوزه مورد مطالعه مي باشند )جدول 1(. 

جدول 1: توصيف آماري اساتيد مصاحبه شده به تفكيك مرتبه علمي و جنسيت 

           مرتبه علمي
جمعاستاددانشياراستاديارجنسيت

712625مرد

2215زن

914730جمع

بررسي راه هاي بهبود عملكرد پژوهشي ...
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براي جمع آوري اطالعات مورد نيازدر بخش كمي از يك پرسش��نامه محقق س��اخته، 
بهره گرفته شد. پرسشنامه موردنظر در قالب طيف 5 درجه اي ليكرت با 43 گويه و در 5 
خرده مقياس الف( عوامل ساختاري و اداري دانشگاه ها، ب( مديريت و سياست گذاري هاي 
پژوهشي، ج( منابع مالي، امكانات و تسهيالت پژوهشي، د( زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي 

و سياسي و ه( جنبه هاي شخصي و حرفه اي استادان علوم انساني طراحي گرديد.
همان طور كه گفته شد به منظور اطالع عميق تر از نقطه نظرات اساتيد علوم انساني از 
يك الگوي مصاحبه نيمه ساختمند بهره گرفته شد. در اين مصاحبه ها نظرات گروه نمونه 
در خصوص جايگاه پژوهش در علوم انس��اني، چالش ها، نارس��ايي ها و تنگناهاي مؤثر بر 
ضعف عملكرد پژوهشي اساتيد علوم انساني و همچنين ديدگاه هاي آنان درباره راهبردهاي 
مؤثر بر ارتقاي عملكرد پژوهش��ي اس��اتيد همسو با سؤاالت اصلي پژوهش و در قالب سه 

سؤال زير مورد نقد و بررسي قرار گرفت: 
1. نقش و جايگاه پژوهش در علوم انساني را در مراكز دانشگاهي كشور چطور ارزيابي 

مي كنيد؟
2. مراكز دانشگاهي در حوزه علوم انساني در اين ارتباط با چه چالش هايي مواجه هستند؟

3. چگونه مي توان سرانه توليدات علمي در اين حوزه را ارتقا بخشيد؟
در راس��تاي افزايش ضريب دقت س��ؤاالت پرسشنامه، محقق از مساعدت و همفكري 
صاحب نظران اين حوزه جهت بررسي و تأييد روايي صوري و محتوايي سؤاالت سود جست 
و در خصوص سنجش پايايي سؤاالت پرسشنامه، نمونه اوليه پرسشنامه تصادفاً در ميان 
گروهي 20 نفره از اس��اتيد اجرا و نتايج حاصل با اس��تفاده از روش پايايي آلفاي كرنباخ 
آزم��ون و مع��ادل 0/945 برآورد گرديد. براي تحليل داده هاي كمي با توجه به س��ؤاالت 
اساس��ي تحقيق، از ش��اخص هاي گرايش مركزي و آزمون تي براي نمونه هاي تك متغيره 
استفاده شد. همچنين به منظور تحليل يافته هاي حاصل از مصاحبه ها بعد از پياده كردن 
متن مصاحبه ها و اس��تخراج ديدگاه پاس��خگويان با اس��تفاده از روش تحليل محتوا و به 

شيوه استقرايي، ابتدا، مقوالت اصلي استخراج و سپس مصاديق آنها تحليل گرديدند. 

يافته هاي تحقيق
از مجموع 370 نفر از نمونه پژوهشي، 312 نفر )حدود 84 درصد( از آنان پرسشنامه ها را 
عودت دادند. از نظر جنسيت از اين تعداد 279 نفر مرد و 33 نفر زن بودند. از لحاظ مدرك 



17

تحصيلي 70 نفر مدرك تحصيلي خود را كارشناسي ارش��د و 242 نفر نيز دكتري گزارش 
كرده اند. از كل پاسخگويان 10 نفر داراي مرتبه استادي، 47 نفر دانشيار، 190 نفر استاديار 
و 65 نفر نيز مربي بوده اند. از نظر س��ابقه تدريس نيز توزيع گروه نمونه نش��ان دهنده آن 
است كه اكثريت آنان )حدود 55 درصد( داراي سابقه تدريس كمتر از ده سال، حدود 39 
درصد از سابقه تدريس 20-10 سال و 6 درصد نيز باالي 21 سال سابقه تدريس داشته اند. 
در ذيل، تحليل توصيفي و استنباطي نظرات پاسخگويان درباره عوامل و راه هاي مؤثر 
بر بهبود عملكرد پژوهشي اساتيد علوم انساني به تفكيك پنج خرده مقياس مورد مطالعه، 

گزارش مي گردد: 

الف. عوامل ساختاري و اداري دانشگاه ها
جدول 2: توصيف آماري ديدگاه پاسخگويان نسبت به تأثير عوامل ساختاري و اداري اثرگذار بر 

عملكرد پژوهشي اساتيد علوم انساني
 

گويه ها

ونه
 نم
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ين
انگ

مي

ف 
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13124/01640/998220/05716. تسريع در مراحل اداري تصويب طرح هاي پژوهشي در دانشگاه

2. بازبيني در مكانيزم داوري و ارزش��يابي فعاليت هاي پژوهش��ي 
3123/86271/021470/05839استادان علوم انساني

3. اصالح آيين نامه ها و ضوابط مربوط به ماهيت وظايف و الزامات 
3123/64591/227100/07026پژوهشي استادان 

4. اس��تفاده از مكانيزم هايي براي محدود نمودن س��اعات تدريس 
3124/00661/035530/05929اساتيد در واحدهاي دانشگاهي

5. رفع محدوديت و مش��كالت اداري موجود در اعزام اس��اتيد به 
3124/18750/848820/04868فرصت هاي مطالعاتي و پژوهشي

6. تقويت ارتباطات علمي پيوس��ته ميان مراكز دانشگاهي در امر 
3124/09270/876800/05046پژوهش

7. فراهم نمودن بسترهاي الزم براي گسترش تحصيالت تكميلي 
3123/76800/041010/05951در حوزه علوم انساني

8. تأكيد بر اس��تخدام اعض��اي هيئت علمي بر مبناي قابليت هاي 
3123/04591/031350/05905پژوهشي و صالحيت هاي حرفه اي

بررسي راه هاي بهبود عملكرد پژوهشي ...
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چنانكه در جدول 2 نشان داده شده است كه بهره گيري از راهكار هايي چون تسريع 
در مراحل اداري تصويب طرح هاي پژوهش��ي در دانش��گاه، استفاده از مكانيزم هايي براي 
محدود نمودن ساعات تدريس اساتيد در واحدهاي دانشگاهي، رفع محدوديت و مشكالت 
اداري موجود در اعزام اساتيد به فرصت هاي مطالعاتي و پژوهشي، تقويت ارتباطات علمي 
پيوسته ميان مراكز دانشگاهي در امر پژوهش با ميانگين باالي 4 از 5 از نظر پاسخگويان 
بس��يار مطلوب ارزيابي شده اند. به عالوه نتايج آزمون تي تك متغيره در ارتباط با وضعيت 
ديدگاه اس��اتيد در زمينه نقش و اثر عوامل س��اختاري و اداري مؤثر بر عملكرد پژوهشي 
اعضاي هيئت علمي علوم انساني نشان مي دهد با عنايت به اينكه P<0/05 است، مي توان 
اس��تنتاج كرد كه بازمهندس��ي عوامل ساختاري و اداري دانش��گاه ها مي تواند به بهبود و 

تقويت عملكرد پژوهشي اساتيد اين حوزه بينجامد )جدول 3(. 

جدول 3: نتايج آزمون تي تك متغيره از ديدگاه پاسخگويان نسبت به عوامل ساختاري و اداري 
اثر گذاربر عملكرد پژوهشي

انحراف ميانگيننمونه
استاندارد

تفاوت خطاي 
درجه تيمعيار

آزادي
سطح 

معني داري
تفاوت 
ميانگين

3123/93560/585670/03326118/3153110/0003/93561

ب. مديريت و سياست گذاري هاي پژوهشي

جدول 4: توصيف آماري از ديدگاه پاسخگويان نسبت به تأثير مديريت و سياست گذاري پژوهشي 
اثرگذار بر عملكرد پژوهشي اساتيد علوم انساني 
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9. بازبيني روند گسترش آموزش عالي كشور در حوزه علوم انساني 
3124/15840/865830/04974با رويكرد پژوهش محوري 

103123/99670/986700/05659. بازبيني در مديريت علوم انساني در دانشگاه ها

11. تجديدنظر مسئوالن دانشگاهي در نحوه برخورد و همكاري با 
3124/02960/972790/05579پژوهشگران علوم انساني

12. اس��تفاده از مش��وق هاي مناس��ب ب��راي جذب و نگهداش��ت 
3124/23840/879510/05061پژوهشگران برجسته علوم انساني
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13. تدوين برنامه ريزي هاي اس��تراتژيك پژوهش��ي ب��راي بهبود 
3124/11330/888700/05131فعاليت هاي پژوهشي در اين حوزه

143124/05280/937010/05383. راه اندازي و گسترش مراكز و مؤسسات پژوهشي در حوزه  علوم انساني

15. بازبيني در معيارهاي علم سنجي متناسب با ماهيت رشته هاي 
3124/11880/948550/05449علوم انساني

16. بهره گيري از س��ازوكار مناسب براي نظارت بر فرآيند اجرايي 
3123/84820/915320/05258طرح هاي پژوهشي علوم انساني

17. تش��ويق رويكردهاي ميان رش��ته اي در فعاليت هاي پژوهشي 
3123/92740/914200/05252اساتيد در حوزه علوم انساني

18. تأكي��د بر علم محوري در محيط هاي علمي � پژوهش��ي و در 
3123/38871/188170/06848تصميمات دانشگاهي 

19. اس��تفاده متعادل از حضور همه اس��تادان در امور مديريتي و 
3123/74831/042090/05997كارهاي اجرايي دانشگاهي

چنانكه در جدول 4 نشان داده شده است ميانگين ديدگاه پاسخگويان از نقطه برش 
طيف يعني 3 بزرگ تر است و مؤيد نظر مساعد آنان مبني بر تأثير راهكارهاي پيشنهادي 
ذيل عنوان مديريت و سياس��ت گذاري پژوهش��ي مي باش��د. در اين ميان راهكاري چون 
استفاده از مشوق هاي مناسب براي جذب و نگهداشت پژوهشگران برجسته علوم انساني 
از بيشترين نقش و تأثير برخوردار بوده اما راهكارهاي پيشنهادي در گويه هاي شماره 9، 
11، 12، 13، 14 و 15 نيز از ميانگيني باالي 4 از 5 برخوردار بوده و در مقايسه با ساير 
گويه هاي اين خرده مقياس از نظر پاس��خگويان از قدرت اثرگذاري بيش��تري براي تقويت 
عملكرد پژوهشي اساتيد علوم انساني برخوردار هستند. به عالوه نتايج آزمون تي تك متغيره 
در اين ارتباط نشان مي دهد با عنايت به اينكه P<0/05 است، مي توان نتيجه گرفت كه 
اصالح مديريت و سياست گذاري پژوهشي در مراكز آموزش عالي و دانشگاه ها بر بهبود و 

تقويت عملكرد پژوهشي اساتيد اين حوزه مؤثر است )جدول 5(. 

جدول 5: نتايج آزمون تي تك متغيره از ديدگاه پاسخگويان نسبت به عوامل مديريت و 
سياست گذاري پژوهشي اثر گذاربر عملكرد پژوهشي

انحراف ميانگيننمونه
استاندارد

تفاوت خطاي 
درجه تيمعيار

آزادي
سطح 

معني داري
تفاوت 
ميانگين

3124/35900/661920/03854113/1073110/0004/35898

بررسي راه هاي بهبود عملكرد پژوهشي ...
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ج. منابع مالي، امكانات و تسهيالت پژوهشي

جدول 6: توصيف آماري از ديدگاه پاسخگويان نسبت به تأثير منابع مالي، امكانات و تسهيالت 
پژوهشي اثرگذار بر عملكرد پژوهشي در علوم انساني
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20. گسترش حمايت هاي مالي دانشگاه ها از فعاليت هاي پژوهشي 
3124/26230/856510/04904استادان علوم انساني

21. پرداخت به موقع اعتبار طرح ها با اصالح ش��يوه هاي گردش 
3123/98690/906750/05192مالي در دانشگاه ها 

22. رعايت عدالت در تخصيص بودجه و امكانات به دانشكده هاي 
3124/20660/903190/05172علوم انساني از سوي دانشگاه ها

23. فراهم كردن امكان اس��تفاده پژوهش��گران علوم انس��اني از 
3124/16340/848970/04853حمايت مالي سازمان هاي خارج از دانشگاه 

24. فراهم كردن بس��ترهاي اداري الزم براي به كارگيري اساتيد 
3123/53181/190630/06886اين حوزه از دستياران كمك پژوهشي

25. توس��عه نشريات علمي معتبر داخلي براي نشر آثار علمي و 
3123/92741/302570/07483پژوهشي استادان علوم انساني

26. اطالع رس��اني مناس��ب ب��راي اط��الع روزآمد اس��تادان از 
3123/95021/260730/05918اولويت هاي پژوهشي در حوزه  علوم انساني

27. ايجاد مراكز مش��اوره پژوهشي در دانشگاه ها براي راهنمايي 
3123/55231/173010/06706و كمك به اساتيد تازه كار

28. تقويت ارتباط اس��اتيد علوم انس��اني با فعاليت سازمان ها و 
3123/90161/052960/06029مؤسسه هاي مربوط به اين حوزه

29. تأكيد بر راه اندازي كارگاه هاي آموزشي در امر پژوهش جهت 
3123/75751/866170/10872آشنايي استادان با فرايند پژوهش

30. اهتمام دانشگاه ها در برگزاري همايش ها، كنفرانس هاي علمي 
3123/90490/990490/05672منطقه اي، ملي و بين المللي

31. تقويت بانك هاي اطالع رس��اني و اش��تراك پيوسته مجالت 
3124/17430/943560/05412الكترونيكي داخلي و خارجي
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نتايج آزمون هاي توصيفي در خصوص نقش منابع و امكانات در تقويت عملكرد پژوهشي 
اساتيد نشان مي دهد كه همه گويه هاي مورد نظر از نقطه برش طيف )عدد 3( بسيار بزرگ تر 
هستند اما گويه هاي شماره 20، 22، 23 و 31 با كسب ميانگين باالي 4 از 5 تقريباً از اولويت 
باالتري نسبت به ساير راهكارهاي پيشنهادي برخوردارند. در واقع از نظر پاسخگويان به ترتيب 
اهميت انجام اقداماتي چون گسترش حمايت هاي مالي از فعاليت هاي پژوهشي استادان علوم 
انساني؛ رعايت عدالت در تخصيص بودجه و امكانات؛ تقويت بانك هاي اطالع رساني و افزايش 
تعداد اش��تراك مجالت علمي و برخورداري پژوهش��گران از حمايت هاي مالي سازمان هاي 
خارج از دانشگاه مي توانند در بهبود عملكرد پژوهشي اساتيد علوم انساني مؤثر واقع شوند. 
مضافاً اينكه نتايج آزمون تي تك متغيره در ارتباط با وضعيت ديدگاه اساتيد در زمينه نقش 
منابع بر عملكرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي علوم انساني نشان مي دهد با عنايت به اينكه 
P<0/05 است، نقش مثبت تقويت و افزايش منابع و امكانات پژوهشي در بهبود و تقويت 

عملكرد پژوهشي اساتيد اين حوزه مورد تأييد قرار مي گيرد )جدول 7(.

جدول 7: نتايج آزمون تي تك متغيره از ديدگاه پاسخگويان نسبت به نقش و تأثير منابع و 
امكانات پژوهشي اثر گذاربر عملكرد پژوهشي

انحراف ميانگيننمونه
استاندارد

تفاوت خطاي 
درجه تيمعيار

آزادي
سطح 

معني داري
تفاوت 
ميانگين

3123/94120/676710/03927100/3693110/0003/94118

د. زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي

جدول 8: توصيف آماري از ديدگاه پاسخگويان نسبت به تأثير زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و 
سياسي اثرگذار بر عملكرد پژوهشي در علوم انساني
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32. بازسازي نگرش و ذهنيت اجتماعي منفي راجع به جايگاه 
3124/16001/066860/06160علوم انساني و پژوهش هاي مربوط

33. اصالح تصورات مس��ئولين جامعه درباره  سودمند نبودن و 
3124/23610/912280/05224كاربردي نبودن پژوهش  در علوم انساني

بررسي راه هاي بهبود عملكرد پژوهشي ...
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34. ايجاد مكانيزم هايي براي تقويت همكاري نهادهاي اجتماعي 
3124/08550/893280/05123با پژوهشگران علوم انساني 

35. فراه��م كردن زمينه ها و ش��رايط مناس��ب و مطلوب براي 
3124/17431/901680/10907اجتهاد علمي و ايده پردازي در علوم انساني

36. محدود نمودن تأثيرجريانات سياسي حاكم بركشور بر روند 
3124/08881/022200/05863فعاليت هاي پژوهشي در علوم انساني

چنانچه در جدول 8 مشاهده مي شود ميانگين همه گويه ها از 4 بزرگ تر است. اين به معناي 
آن است كه پاسخگويان به طور زياد و خيلي زياد بر اين باور هستند كه نظام آموزش عالي كشور 
و مراكز دانشگاهي مي توانند با اتكا به همه پنج راهكار پيشنهادي ذيل عنوان مذكور به تقويت 
توان پژوهشي اساتيد اين حوزه از مطالعات علمي كمك نمايند. ضمناً چنانچه در جدول 9 
مالحظه مي گردد نتايج آزمون تي تك متغيره نيز در اين خصوص نشان مي دهد با عنايت به 
اينكه P<0/05 است، نقش مثبت اصالح و بازبيني در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي 

در بهبود و تقويت عملكرد پژوهشي اساتيد اين حوزه مورد تأييد قرار مي گيرد.

جدول 9: نتايج آزمون تي تك متغيره از ديدگاه پاسخگويان نسبت به نقش و تأثير زمينه هاي 
اثر گذارفرهنگي، اجتماعي و سياسي بر عملكرد پژوهشي

انحراف ميانگيننمونه
استاندارد

تفاوت 
درجه تيخطاي معيار

آزادي
سطح 

معني داري
تفاوت 
ميانگين

3124/15320/771320/0444693/4203110/0004/15316

ه. جنبه هاي شخصي و حرفه اي استادان علوم انساني

جدول 10: توصيف آماري از ديدگاه پاسخگويان نسبت به تأثير جنبه هاي شخصي و حرفه اي 
اثرگذار استادان بر عملكرد پژوهشي در علوم انساني
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373124/09180/864940/04953. بهبود ميزان حق التحقيق نسبت به حق التدريس در دانشگاه

38. ايحاد سيستم هاي انگيزشي و مشوق هاي مالي مناسب براي 
3124/08310/921820/05313استادان پژوهشگر

39. فراهم كردن ش��رايط مناس��ب براي فعاليت هاي حرفه اي و 
3124/06250/926000/05311زندگي استادان پژوهشگر 
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403124/13580/906660/05217. تشويق روحيه كار تيمي در ميان استادان علوم انساني 

41. رعايت حرمت حرفه اي اس��تادان رش��ته هاي علوم انساني و 
3123/63701/220770/07013توجه به استقالل فكري آنان در پژوهش

42. تأكيد بر آموزش اس��اتيد جه��ت كار با نرم افزارهاي آماري، 
3123/97350/866100/04984زبان  انگليسي و نگارش مقاالت علمي

43. توجه به مشكالت شخصي اعضاي هيئت علمي نظيردغدغه ها 
3123/98360/971500/05563مربوط به هزينه هاي باالي زندگي

بررسي نتايج جدول 10 نشان مي دهد كه از نظر اكثر پاسخگويان، عملكرد پژوهشي 
اساتيد علوم انساني را مي توان با تشويق روحيه كار تيمي در ميان استادان علوم انساني؛ 
بهبود ميزان حق التحقيق نسبت به حق التدريس در دانشگاه؛ ايحاد سيستم هاي انگيزشي 
و مشوق هاي مالي مناسب براي استادان پژوهشگر؛ و به وسيله فراهم كردن شرايط مناسب 
براي فعاليت هاي حرفه اي و زندگي استادان پژوهشگر ارتقا بخشيد. مضافاً نتايج آزمون تي 
تك متغيره نيز در اين ارتباط نش��ان مي دهد با عنايت به اينكه P<0/05 اس��ت در نتيجه 
نقش مثبت توجه به جنبه شخصي و حرفه اي اساتيد در بهبود و تقويت عملكرد پژوهشي 

اساتيد اين حوزه مورد تأييد قرار مي گيرد )جدول 11(.

جدول 11: نتايج آزمون تي تك متغيره از ديدگاه پاسخگويان نسبت به نقش و تأثير جنبه هاي 
شخصي و حرفه اي اثر گذار استادان بر عملكرد پژوهشي

انحراف ميانگيننمونه
استاندارد

تفاوت خطاي 
درجه تيمعيار

آزادي
سطح 

معني داري
تفاوت 
ميانگين

3123/98830/588590/03398117/3643110/0003/98828

در رابطه با يافته هاي كيفي حاصل از مصاحبه ها در اينجا به اختصار به برداشتي كلي 
از رئوس و مؤلفه هاي اصلي در ارتباط با سه سؤال مصاحبه اشاره مي گردد. 

در خصوص ارزيابي ديدگاه پاسخگويان در ارتباط با وضعيت پژوهش در علوم انساني، آنان 
بر اين باورندكه هرچند در سال هاي اخير فعاليت هاي پژوهشي در حوزه علوم انساني از رشد 
قابل توجهي برخوردار بوده ولي هنوز با استانداردهاي جهاني و بين المللي فاصله زيادي دارد و 
تالش هاي بيشتري در اين زمينه مورد نياز است. به باور تعداد كمي از آنان وضعيت و كيفيت 
عملكرد پژوهشي در علوم انساني»قابل قبول« ارزيابي شده در صورتي كه از نظر اكثريت آنان، 

بررسي راه هاي بهبود عملكرد پژوهشي ...
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عملكرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي در علوم انساني و كيفيت فعاليت هاي آنان در حوزه 
مذكور، نارضايت بخش و عموماً ضعيف، نابسامان، غيركاربردي و متناقض ارزيابي شده است. 
در ارتباط با زمينه هاي چالش آفرين در عملكرد پژوهش��ي اس��اتيد اين علوم نيز از نظر 
پاس��خگويان وجود مجموعه اي از مسائل و نارس��ايي هايي چون مديريت و سياست گذاري 
ناكارآمد پژوهش، فقدان استراتژي در مديريت پژوهش هاي انساني، ماهيت غامض پژوهش 
در علوم انساني، زمينه هاي محدودكننده محيطي، محدوديت منابع علمي، فني و مالي، ضعف 
مهارتي اساتيد در پژوهش و نگارش مقاالت علمي، ضعف كار گروهي و ميان رشته اي در علوم 
انساني و مشكالت شخصي و حرفه اي استادان از موانع اصلي رشد پژوهش محسوب مي گردند. 
در نهايت راهكارهاي پيش��نهادي پاس��خگويان براي بهبود عملكرد پژوهشي در سه 

مقوله كلي و شانزده مؤلفه )راهكار( در جدول 12 نشان داده شده است.

جدول 12: مقوالت و راهكارهاي مستخرج از مصاحبه ها براي بهبود عملكرد پژوهش در علوم انساني

مؤلفه ها )راهكارها( مقوالت كلي

ارتقاء منزلت اجتماعي پژوهش هاي علوم انساني 

سياست گذاري آموزش عالي 
در پژوهش هاي علوم انساني

كاربردي و بومي سازي تحقيقات علوم انساني
ترويج همكاري هاي علمي فرادانشگاهي و فرارشته اي

اصالح نگرش مسئولين آموزش عالي نسبت به علوم انساني
بازمهندسي موازين و شيوه هاي علم سنجي در علوم انساني

تأمين منابع و بسترهاي الزم براي توليد علم 

مديريت پژوهشي دانشگاه ها

بازنگري در شيوه مديريت پژوهشي در دانشگاه ها
بهره گيري از اساتيد علوم انساني در مديريت آموزش عالي

گسترش تحصيالت تكميلي
ايجاد و توسعه مراكز پژوهشي

افزايش تعداد مجالت علمي � پژوهشي
برگزاري همايش ها و كنگره هاي علمي و تخصصي

بهبود كيفيت فعاليت هاي آموزشي

جنبه هاي فردي و حرفه اي
توانمندسازي حرفه اي اساتيد

احترام به استقالل آزادي هاي علمي اساتيد
توجه به مسائل معيشتي اساتيد
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چنانچه مالحظه مي گردد نظرات اس��اتيد در خص��وص راه هاي بهبود عملكرد تقريباً 
مؤيد يافته هاي حاصل از بخش كمي و همسو با آن است. 

بحث در نتايج 
در اين مطالعه تالش گرديد ديدگاه پاسخگويان در خصوص نقش و تأثير عوامل ساختاري و 
اداري دانشگاه ها، مديريت و سياست گذاري هاي پژوهشي، مسائل مالي، امكانات و تسهيالت 
پژوهشي، زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي و جنبه هاي شخصي و حرفه اي استادان 
علوم انس��اني، در تقويت عملكرد پژوهش��ي اساتيد اين حوزه مورد مطالعه قرار بگيرد كه 
بنا به شواهد موجود نظري و تجربي، اصالح، بازبيني و يا تقويت آنها به عنوان راهبردهاي 
مؤثري براي بهبود عملكرد پژوهش��ي اساتيد علوم انس��اني مورد تأييد قرار گرفته است. 
بنابراين با عنايت به يافته هاي اين مطالعه مي توان نتيجه گرفت كه اگر سياس��ت گذاران 
و مديران نظام آموزش عالي و مؤسسات دانشگاهي كشور خواهان ايجاد تحول در عرصه 
فعاليت هاي پژوهشي و فرايند توليدات علمي علوم انساني به عنوان يك حوزه مهم علمي 
سرنوشت ساز كه خودباوري تئوريك و تجربي ما از نظر ديني، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي 

و سياسي در گرو اعتالي دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي آن است، مي باشند، بايد: 
اوالً: از بعد س��اختاري و اداري، دانش��گاه ها با بازبيني و اصالح تسهيل ضوابط اداري، 
آيين نامه هاي پژوهشي و مورد عنايت قرار دادن ماهيت خاص، پيچيده و چندوجهي علوم 
انس��اني در تصميم گيري هاي س��ازماني در خصوص پژوهش ها و پژوهشگران اين حوزه و 
همچنين رفع موانع اداري دست و پاگير، حضور پژوهشگران و اساتيد علوم انساني را در 
عرصه پژوهشگري تسهيل و زمينه هاي كاري، حرفه اي و انگيزشي قوي تري براي ترويج و 
بهبود فعاليت هاي پژوهشي اساتيد فراهم نمايند. اين نتايج با يافته هاي منصوري )1370(، 

معين )1373(، بكراني )1373( و شمسايي گل سفيدي )1373( مطابقت دارد.
ثانياً: سياس��ت گذاري و مديريت كالن پژوهشي كشور زماني مي تواند در نيل به اهداف 
راهبردي توليد علم بومي و افزايش نمود توليدات علمي علوم انس��اني كش��ور اميدوار باشد 
كه بازنگري و اصالح مباني مديريت و سياست گذاري كالن پژوهش در حوزه علوم انساني و 
همچنين تدوين برنامه هاي راهبردي كه در آن به شأن و جايگاه علوم انساني توجه مناسبي 
ش��ده باش��د، در دس��تور كار خود قرار داده و در نيل به اهداف آن اهتمام ورزد. در اين جاي 
خالي »آكادمي علوم انس�اني« به عنوان يگانه متولي سياست گذار، حامي و هماهنگ كننده 

بررسي راه هاي بهبود عملكرد پژوهشي ...
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همه برنامه هاي علمي، پژوهشي و ستادي اين حوزه، به شدت احساس مي گردد. شايد تشتت 
و عدم انسجام موجود در پژوهش هاي علوم انساني و نبود يك راهبرد مشخص در اين حوزه 
به اين خأل برمي گردد. در واقع سياست گذاري ها و راهبردهاي كالن كشور درحوزه هاي علمي، 
آموزشي، فناوري، هدف گذاري، تعيين اولويت ها و نحوه به كارگيري نتايج تحقيقات از مسائل 
تأمل برانگيزي است كه در اين زمينه مطرح است )قانعي راد، 1379: 24(. نتايج مربوط به نقش 
عوامل مديريت و سياست گذاري پژوهشي با نتايج تحقيق صادقي )1370(، فعلي و همكاران 

)1385(، كوترليك و همكاران )2002( و كميسيون جامعه اروپا )2003: 7( انطباق دارد.
ثالثاً: از آنجا كه نتايج مطالعه حاضر تأثير مثبت تقويت و گسترش امكانات فني، فناوري 
و علمي و منابع مالي، بهبود شرايط علمي و خدمات و تسهيالت پشتيباني � پژوهشي را 
در بهبود عملكرد پژوهش��ي اساتيد نشان مي دهد از اين رو هر اندازه دانشگاه ها بسترهاي 
الزم در اين عرصه را فراهم كنند و هر اندازه اساتيد در رابطه با منابع مورد نياز خود براي 
پژوهش با تنگناي كمتري مواجه باش��ند و دغدغه كمتري داش��ته باشند به همان اندازه 
نيز مي توان انتظار گسترش فعاليت هاي پژوهشي را از آنان داشت. اين نتايج با يافته هاي 
فعل��ي و هم��كاران )1385(، برات پور )1381(، كياني هرچگاني و يارمحمديان )1378(، 
بكران��ي )1373( و كوترليك و هم��كاران )2002( كه عوامل اقتصادي، افزايش بودجه و 
تأمين منابع و نيازهاي مالي، تأمين ش��رايط مناس��ب براي پژوهش و نشر آثار پژوهشي، 
توسعه فرصت هاي حضور افراد در كنگره ها همايش ها و بهره گيري از نظام اطالعاتي را بر 

افزايش فعاليت هاي پژوهشي تأثير گذار مي دانند، انطباق دارد. 
رابعاً: نظر به اينكه حوزه پژوهش و عملكرد پژوهشي اساتيد در علوم انساني به شدت متاثر 
از فراسيستم هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي پيرامون خود مي باشد، بنابراين الزم است 
تا در راستاي توسعه و تقويت فعاليت هاي پژوهشي در علوم انساني شرايطي فراهم گردد 
كه تصور مسئولين و نگرش و ذهنيت اجتماعي منفي راجع به جايگاه علوم و پژوهش هاي 
انساني و سودمند نبودن آن اصالح، زمينه ها و شرايط مناسب و مطلوب براي اجتهاد علمي و 
ايده پردازي در آن فراهم، تأثير جريانات سياسي  حاكم بر كشور بر روند فعاليت هاي پژوهشي 
در اين حوزه محدود و مكانيزم هايي براي تقويت همكاري نهادهاي اجتماعي با پژوهشگران 
علوم انساني ايجاد شود. بديهي است كه وجود يك جو هم فكر و سازگار در هر زمينه اي از 
علم و دانش بيانگر فضاي علمي و پژوهشي مناسب است و در چنين فضايي است كه افراد 
مي توانند انديش��ه هاي نو ارائه دهند و با تفكر و نقادي، زمينه ايجاد دانش جديد را فراهم 
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آورند )اصغري، 1368: 201(. اين بخش از نتايج تحقيق عموماً با نتايج مطالعات مورهد و 
گريفين، )1383(، هاگمن )1380( و رحيمي نيك )1374( و همچنين در خصوص تأثير 
ش��رايط و نگرش هاي سياسي و مشكالت ناشي از عدم ثبات سياسي بر عملكرد پژوهشي 

اعضاي هيئت علمي با مطالعات ماجومدر1 )2004( هماهنگ است. 
خامس��اً: توجه به پارامترهاي مربوط به جنبه هاي انگيزه شخصي و حرفه اي همواره در 
مطالع��ات مربوط به كارايي به عنوان متغيرهاي تعيين كننده اي مورد توجه پژوهش��گران و 
تحليلگران سازماني قرار داشته است. بر اين اساس و بر پايه نتايج اين تحقيق نيز تأكيد بر 
چنين پارامتر هايي مي تواند به س��هم خود زمينه ساز رشد توانمندي پژوهشي اساتيد علوم 
انس��اني باشند. نتايج اين مطالعه مبني بر نقش زمينه هاي شخصي، سازماني و حرفه اي بر 
عملكرد پژوهشي اساتيد توسط ساير پژوهش ها من جمله موس و كوباكي2 )2007: 297(، 
تين )2007: 4(، سمباي و  تري3 )2005: 593(، آدامسن4 و همكاران )2003: 57(، ساكس5 
و همكاران )2002: 423(، كاپلوماكي و تيومي6 )2000:  589(، پاراهو7 )2000: 89(، كاجرمو8 
و همكاران )1998: 798(، هيكس )1996: 373(، لدلي و الوجوي9 )1993: 436(، زينالو و 
همكاران )1381( و كياني هرچگاني و يارمحمديان )1378( مورد تأييد قرار گرفته است.

به طور كلي همچنان كه نتايج اين تحقيق نش��ان مي دهد اگر خواهان ارتقاء مس��تمر 
سطح كيفيت فعاليت هاي علمي و پژوهشي در حوزه علوم انساني هستيم، بايد بدانيم كه 
ني��ل ب��ه قابليت ها، مهارت ها و دانش عملي و كاربردي قابل پذيرش و كارآمد در پژوهش 
و ارتقاي كميت و كيفيت توليدات علمي در حوزه علوم انس��اني مس��تلزم توجه به نقش 
بازيگرهاي اثرگذار متعددي اس��ت كه در اين مطالعه تالش گرديد تا هم در س��ايه نتايج 
مباني نظري و مطالعات پژوهش��ي گذش��ته و هم با اس��تعانت از نتايج حاصل از پژوهش 
حاضر، نقش و ارتباط متعامل و شبكه اي آنها در عرصه فرآوري پژوهش و توليدات علمي 

علوم انساني در قالب يك مدل مفهومي در شكل شماره 2 تجسم گردد. 

1. Majumder
2. Moss & Kubacki
3. Smeby & Try
4. Adamsen
5. Sax
6. Kuuppelomaki & Tuomi
7. Parahoo
8. Kajermo
9. Ledley & Lovejoy

بررسي راه هاي بهبود عملكرد پژوهشي ...
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چنانچه مالحظه مي گردد در چارچوب مفهومي مذكور نيل به دستاوردهاي پژوهشي 
)توليدات علمي( مطلوب به منزله نقطه كانوني و هدف غايي فرايند پژوهش در حوزه علوم 
انس��اني مستلزم فراهم كردن بس��تر مناسب براي ايفاي نقش عوامل و بازيگرهاي مهمي 
اس��ت كه اساس��اً در عملكرد پژوهشي اساتيد علوم انساني داراي يك كاركرد لجيستيكي 
و س��تادي مي باش��ند. نقش و كاركرد اين عوامل و زمينه ها را مي توان در سه اليه كلي به 

جزئي به شرح زير ترسيم كرد: 
اليه اول به زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياس��ي مربوط اس��ت كه جهت و مسير 
مناس��ب انجام پژوهش در اين عرص��ه را تجويز كرده و از تالش هاي انجام گرفته حمايت 
مي نمايد. در واقع اين امر به همنوايي و هماهنگي سياست هاي اتخاذشده با مباني فرهنگي، 

اجتماعي و سياسي كشور و عدم تقابل آنها با همديگر مي انجامد. 
اليه دوم به مديريت و س��اختار حمايت گراي س��ازماني برمي گردد كه از طريق ايفاي 
نقش مناسب زمينه هاي سخت افزاري، نرم افزاري و منابع و امكانات مورد نياز براي انجام 

فعاليت هاي پژوهشي فراهم مي گردد. 

زمينه سياسي

سياست هاي كالن پژوهشي

زمينه هاي اجتماعي

زمينه فرهنگي

عوامل مديريتي � ساختاري

توانمندسازي حرفه اي

دستاوردهاي پژوهشي

جنبه هاي شخصي 

منابع علمي

ني
ع ف

ناب
و م

ي 
ور

فنا

لي
 ما

بع
منا

شكل2: چارچوب مفهومي عوامل اثرگذار بر عملكرد پژوهشي اساتيد بر مبناي نتايج اين مطالعه
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اليه س��وم به دان��ش، نگرش، مهارت ها، قابليت ها و زمينه ها و عالئق ش��خصي خود 
اس��اتيد و پژوهش��گران برمي گردد. بر اين اس��اس توانمندي و اعتماد به نفس حرفه اي 
اس��اتيد در كن��ار تلقي��ات، گرايش ها و عالقمندي آنان به امر پژوه��ش حلقه نهايي اين 
مدل اس��ت كه فقدان آن مي تواند به راحتي كاركرد ساير عوامل و بازيگران اين عرصه را 
خنثي نمايد. اين مهم در قالب تئوري هاي رفتار شهروند سازماني قابل توجيه است. در 
حقيقت دانش��گاه ها نوعي از سيستم هاي اجتماعي � سياسي هستند كه در آن تعامالت 
اعضاي هيئت علمي در قالب ش��بكه هاي پيچيده اي از روابط دروني نمود مي يابد كه به 
نيرو هاي داخلي و خارجي عكس العمل نش��ان مي دهند. از اين رو موفقيت دانشگاه ها در 
مواجهه با چالش هاي جديدي نظير جهاني ش��دن، بين المللي ش��دن و پاسخگويي، اساساً 
به تمايل اعضاي هيئت علمي بستگي دارد كه در راستاي نيل به اهداف دانشگاه فراتر از 
وظايف و انتظارات سازماني خود عمل نمايند. لذا بر پايه مطالعات حسين و ونگ )2011( 
در درون يك مجموعه مش��خصي از اس��تقالل و توانمندسازي، از اساتيد در دانشكده ها 
و گروه هاي آموزش��ي انتظار مي رود كه با اس��تانداردهاي نوين مديريتي منطبق گش��ته 
و زمينه ها و ويژگي هاي مورد نياز رفتار ش��هروندي س��ازماني را در خود تقويت نمايند. 
ش��ايد به همين دليل اس��ت كه از نظر بس��ياري از اصالح گران آموزشي از توانمندسازي 
به منزله يك اقدام ضروري در فرايند توس��عه حرفه اي اس��اتيد ن��ام مي برند كه از نتايج 
موفقيت آمي��زي برخ��وردار بوده و منافع و پيامدهاي مثبتي را براي دانش��گاه ها به منزله 

برج هاي دانش در جامعه در بردارد. 
خالصه اينكه رش��د توليدات علمي و تقويت عملكرد پژوهش��ي اساتيد و پژوهشگران 
علوم انس��اني هم در گرو آسيب شناسي عوامل مؤثر بر ناكارآمدي پژوهش در حوزه مورد 
بحث و هم مس��تلزم استقرار بس��ترهاي سخت افزاري، نرم افزاري و مغزافزاري متناسب با 
شأن و جايگاه پژوهش و پژوهشگران در علوم انساني است كه از ديد اهل نظر، در مجامع 
تصميم گيري، سياست گذاري و برنامه ريزي آموزش عالي كشور مغفول واقع شده است. 

* اين پروژه با حمايت مالي پژوهشكده مطالعات اجتماعي و فرهنگي انجام شده است.
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