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Abstract 

Introduction: One of the important factors in the development of countries is scientific production and 

turning science into wealth by Universities. Investigating and identifying the problems and barriers of 

scientific production of universities is very important. The purpose of this research is to investigate the 

barriers of scientific production from the viewpoint of faculty members the University of Tabriz. 

Methods: In this cross-sectional study, 250 faculty members from the University of Tabriz were taught in 

the first semester of the academic year of 2016-2017 selected by simple random sampling. The data 

gathering tool was a researcher-made questionnaire with 81 items with a five-point Likert scale. The validity 

of the questionnaire was approved by the experts and reliability by Cronbach's alpha, which was 0.82. Data 

were analyzed using SPSS 25 and one-sample T-test and Friedman test. 

Results: The results of this study showed that the factors such as curriculum and content, publishing 

scientific findings, organizational-managerial barriers, faculty members issues, teaching methods, nature of 

research, research tools, the connection of scientific production with society and industry, deficiency of 

facilities and opportunities and Over-organizational barriers to inhibiting scientific production. Among 

these factors, the over- organizational factor has the highest rank and the content and curriculum have the 

least rank in hindering scientific production. 

Conclusions: Given the high contribution of the over- organizational factor to barriers to scientific 

production, it can be said that in order to establish an effective transformation in the scientific production, 

a systemic view of the interrelationship between the various economic, political, cultural and social parts is 

essential. 
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مقدمه

 در حیات و قدرت قدرت علم و دانش یکی از مبناهای برخورداری از

 . به همین دلیل امروزه غالبشودیم محسوب کنونی دنیای

 .[1]فناوری است  و علم توسعه و تولید سمت به هایریگجهت

 جامعه به صنعتی جامعه از انتقال در حال توسعه یافته، کشورهای

 جایگاه علمی توسعهو در این راستا،  علمی هستند جامعه یا اطالعاتی

 بستری و کشور ملی از اقتدار یانمونه که بسیار مهم و حیاتی دارد

با تحوالت و تغییرات  .[2]است  امورملی و کشوری همه در توسعه برای

که ظرفیت  شودیمسریع جهانی، کشوری در رقابت جهانی پیروز 

تولید علم در هر کشور، در واقع  .[3]نوآوری و تولید علم را داشته باشد 

همه کشورهای دنیا که  یاگونهبه  .[4]یافتگی آن است  بیانگر توسعه

پژوهشی چون تعداد نیروی  یهاشاخصخود را با  یافتگیتوسعهحجم 

بودجه پژوهشی، تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی محقق، سهم 

 .[5] دهندیمو نظایر آن نشان 

قدرت اول »ایران تولید علم با شعار  سالهدر سند چشم انداز بیست 

مورد تاکید قرار گرفته « آسیای جنوب غربـی از نظـر علمـی منطقه

یست ب اندازچشمتاکید اسناد فرادستی مانند سند  رغمیعلاما  .[6]است 

پنج ساله توسعه، نقشه جامع علمی کشور بر مبحث  یهابرنامهساله، 

تولید علم، ایران هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی دست یابد. مقایسه 

که  دهدیمی نشان پژوهشی در مقیاس جهان یهاشاخصتطبیقی 

د علی رغم رشاز مطلوبیت کافی برخوردار نیست و  هاشاخصمیزان این 

. بنابرین برای [7]فاصله دارد  قبای اصلیرتولیدات علمی، هنوز ایران با 

دستیابی به توسعه پایدار ملی، به سطحی از تولید علم نیاز است که این 

 .[8]سطح، بسیار باالتر از سطح کنونی تولید علم در ایران است 

در تولیدات علمی هر کشور مراکز پژوهشی و آموزشی و نیز مؤسسات 

به عنوان یکی  هادانشگاهدارند. در کشور ما،  یاعمدهعلمی و فنی سهم 

مؤسسات آموزشی و پژوهشی جایگاه مهمی در روند  نیترعمدهاز 

 غیرانسانیمنابع  داشتن اختیار در به لحاظ و [1]دارند  تولیدات علمی

 جامعه در یهابخش همه از و متعهد، باید بیش متخصص انسانی و

, 9]باشند  گوپاسخ موجود در تولیدات علمی یهانقصانشکاف و  مقابل

 به میزان کشورها واقعی استقالل و توسعه توانمندی، تردید . بی[11

دارد  نسبت مستقیم ملی توسعه و علم تولید در توانایی با قابل توجهی

 جانبه همه توسعه موتور محرکه عنوان به علمی توسعه و علم و تولید

 صنعتی، پیشرفت و توسعه ؛ از این روشودیم شناخته کشورها پایدار و

 در مستمر تحقیق و پژوهش مرهون جامعه اجتماعی هر و اقتصادی

در  پژوهش امر به بخشیدن سامان برای گام اولین و است هانهیزم همه

 نیز و امکانات موجود ،هایتوانمند از درستی درک به دستیابی جامعه،

 26/11/1397 تاریخ دریافت:

 15/14/1397 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 یدانشگاه یعلم داتیتول

 یعلم دیموانع تول

 ارتباط دانشگاه با صنعت

 یساز یتجار

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
 ها در اینیکی از عوامل مهم پیشرفت کشورها، تولید علم و تبدیل آن به ثروت توسط دانشگاههاست. دانشگاه :مقدمه

تواند به بهبود کیفیت تولیدات علمی ها میشناسایی موانع تولید علمی دانشگاهفرایند با موانعی مواجهند که بررسی و 

 باشد.منجر شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع تولید علمی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز می

نفر از اعضای هیات علمی  251پژوهش حاضر، پژوهشی پیمایشی مقطعی است. نمونه مورد مطالعه تعداد  روش کار:

گیری تصادفی ساده باشند که با روش نمونهمی 95-96دانشگاه تبریز شاغل به تدریس در نیمسال اول سال تحصیلی 

ای بود. روایی پرسشنامه با طیف لیکرت پنج درجهسؤالی  81ها پرسشنامه محقق ساخته آوری دادهانتخاب شدند. ابزار جمع

به دست آمد. برای  82/1از نظر متخصصان علوم تربیتی تأیید شد و برای پایایی از آلفاخ کرونباخ استفاده شد که ضریب 

 ای و فریدمن استفاده شد.های تی تک نمونهو آزمون SPSS 25ها از نرم افزار تجزیه و تحلیل داه

 -های علمی، موانع سازمانییج حاصل از این پژوهش نشان داد عوامل برنامه درسی و محتوا، انتشار یافتهنتا ها:یافته

های یاددهی، ماهیت پژوهش، ابزارهای پژوهش، ارتباط علم با جامعه و صنعت، کمبود امکانات مدیریتی، هیأت علمی، شیوه

ای بیشترین نقش و عامل محتوا و نقش دارند. عامل فراحوزه ای در بازدارندگی تولید علمیها و موانع فراحوزهو فرصت

 برنامه درسی کمترین نقش را در بین عوامل بازدارنده تولید علم دارد.

توان گفت که برای بسترسازی تحول ای در بین موانع تولید علمی میبا توجه به سهم باالی عامل فراحوزه گیری:نتیجه

های مختلف اقتصادی، سیاسی، ش سیستمی مبنی بر ارتباط متقابل و اثرگذار بخشاثربخش در تولید علم، وجود نگر

 فرهنگی و اجتماعی امری ضروری است.

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.05.07        مقاله پژوهشی 

 زیدانشگاه تبر یعلم أتیه یاعضا دگاهیاز د یعلم دیعوامل بازدارنده تول یرتبه بند

 1اله زاده  ضیف نبی، ز1شهرک  ی، زهرا صمد،*1 یمحمود روزیف
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 و همکاران یمحمود

62 

با توجه  .[11]است  تحقیقاتی یهابرنامه توق و ضعف نقاط به بردن پی

به اهمیت مقوله تحقیقات دانشگاهی در جامعه، صاحب نظران این مهم 

 یهاچالش. طیف انددادهمختلف مورد بررسی قرار  یهادگاهیدرا از 

تحقیقات دانشگاهی از هدف و انگیزه پژوهش، ساختار، مدیریت و 

سازماندهی، موانع و مشکالت اجتماعی فرهنگی تا مشکالت علمی و 

 گران قابل تأمل است:فردی پژوهش

 یاعدهمتفاوتی وجود دارد.  یهادگاهیددرخصوص موانع توسعه علمی، 

عوامل داخلـی نظیـر سیاسـی، فرهنگـی،  یاعدهعوامل خارجی و 

دانند و هرکـدام می واملعمناسبات توسعه را دلیل این اقتصادی و 

امـل آورند. هرچند مجموعه این عودالیلـی برای اثبات مدعای خود می

ت علت توان گفنیافتگی علمی نقش دارند، اما به طور کلی میدر توسـعه

نتایج  .[12]اصلی توسعه نیافتگی علمی در بطن جامعه نهفته است 

شان کرمی و خواجه؛ و مظلومیان، زندی مهر و عالی؛ Tien قاتتحقی

های پژوهشی مانند آشنایی کم اعضای نیز دانش و توانمندیرستگار 

های آماری و ای و روشهای فناوری و رایانههیئت علمی با مهارت

-13]دانند پژوهشی را به عنوان یکی از موانع تولید علم در دانشگاه می

کاظمیان  نتایج تحقیقات حسینی شاوون و جاهد؛ عمانی؛ سرشتی، .[15

نیز وجود موانع کریمیان، صباغیان و صالح صدق پور دریس؛ و  و

راهبردی، آموزشی، ای، امکاناتی و مالی و مدیریتی و اداری، حرفه

ر های تحقیقاتی دتأثیر آن بر فعالیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و

 .[17-15, 11]کنند دانشگاه را از دیدگاه اعضای هیأت علمی تأیید می

، محمدی و براساس نتایج بررسی کورکی، محجوب و شیخ؛ دادخواه

نصراصفهانی، میرشاه جعفری و همکاران؛ نقی ؛ نیک نشان، پورناصری

و همکاران؛ و  Greeneزاده باقی، خان بابازاده قدیم و ثمری؛

MacLean  موانع سازمانی و دیگر از موانع تحقیق، و همکاران یکی

وجود بروکراسی اداری است اداری از جمله موانع دست و پا گیر اداری و 

های . برخی دیگر از تحقیقات موانع مربوط به انتشار یافته[18-22, 11]

 بودن تحقیقاتی و طوالنی هایطرح بیتصو طوالنی علمی مانند روند

ند دانتحقیقاتی را در موانع تولید علمی مؤثر می هایطرح تصویب رایندف

 منابع کمبود و مشکالت وجود نظران بر صاحب . اغلب[24, 23, 11]

 ترینمهم عنوان به بودجه بودن ناکافی و های پژوهشیفعالیت در مالی

 به طوری کهدارند،  نظر اتفاق پژوهش گیر حوزهمشکل گریبان

 تخصیص فقدان تحقیقات، امر در خصوصی بخش ناکافی گذاریسرمایه

 اعتماد کشور، عدم توسعه و پژوهش هایبخش برای مناسب بودجه

 و عالی آموزش مراکز و بخش صنعت بین منطقی همکاری و متقابل

 تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه در تحقیق و پژوهش موانع تحقیقاتی جزء

عنوان  پیشرفت و علمی توسعه راستای در هیأت علمی اعضای دید از

 .[28-25, 11, 5]شده است 

ت علمی از قبیل عدم اعوامل مربوط به هیها ر از پژوهشبرخی دیگ

 و زیاد کار حجم اجرایی، کار اشغال به شاملای وقت کافی، موانع حرفه

هشی و موانع نگرشی پژوهش، عدم عالقه به امور پژو برای ناکافی وقت

, 23, 19, 11, 8, 5]اند و فردی را به عنوان موانع پژوهش ذکر کرده

یز ضعیف بودن روحیه کار تیمی نقی زاده باقی و همکاران نو  [28-31

و مشارکت را مانعی در تولید علم توسط اعضای هیئت علمی 

شود با توجه به اهمیت همانطور که مالحظه می .[21]اند برشمرده

های متعددی در این خصوص انجام گرفته موضوع تولید علم، پژوهش

ی اند که در برخکه هرکدام یک دسته بندی از موانع تولید علم ارائه داده

اند. براساس مبانی نظری عوامل، مشترک و در برخی از همدیگر متفاوت

و پژوهشی و بر طبق مصاحبه انجام گرفته با اعضای هیئت علمی 

بندی موانع ارائه شده، در بندی و دستهدانشگاه تبریز، به منظور جمع

ترین موانع تولید علم در ده دسته کلی برنامه درسی پژوهش حاضر مهم

می، هیأت علمدیریتی،  -های علمی، موانع سازمانیانتشار یافتهو محتوا، 

ارتباط علم با های یاددهی، ماهیت پژوهش، ابزارهای پژوهش، شیوه

ای قرار داده ها و موانع فراحوزهجامعه و صنعت، کمبود امکانات و فرصت

داری هر یک از عوامل و سپس سهم هریک از این شد تا ابتدا معنی

گاه اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز با تکمیل پرسشنامه موانع از دید

های آماری بررسی شود. در نتیجه ها به وسیله آزمونو تحلیل آن

رتبه بندی عوامل بازدارنده تولید علمی از دیدگاه پژوهش حاضر با هدف 

 اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز انجام گرفت.

 روش کار

ی شناسایی موانع تولید علم از پیمایشی در پ-این مطالعه توصیفی

بود که قصد داشت تا ضمن  تبریز دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه

بندی موانع تولید علمی، میزان تأثیر هر یک از این شناسایی و دسته

های پژوهشی به این ترتیب موانع را در تولید علم مشخص کند. گام

سناد و مدارک ابه منظور انجام این طرح پژوهشی، ابتدا بوده است که 

مرتبط با هدف پژوهش مطالعه شد و با توجه به مطالعات انجام یافته، 

چارچوب کلی عوامل بازدارنده تولید علم تعیین شد و سپس در این 

راستا با افراد جامعه آماری مصاحبه صورت گرفت تا نظرات و 

پیشنهادات آنان به عوامل تعیین شده اضافه شود و اصالحات الزم انجام 

یرد. در نهایت ساخت پرسشنامه بر اساس مطالعات نظری و پژوهشی گ

و مصاحبه انجام گرفت و بعد از بررسی روایی و پایایی در بین نمونه 

آماری توزیع گردید تا اطالعات مورد نظر در مورد عوامل بازدارنده تولید 

آوری شود. روش علمی از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز جمع

آوری اطالعات، استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بود. بعد ععمده جم

ها، جهت تعیین عوامل بازدارنده تولید علمی از آزمون از گردآوری داده

های بندی هر یک از عوامل و زیر مؤلفهای و برای رتبهتی تک نمونه

 استفاده شد. SPSS 23افزار ها از آزمون فریدمن با نرمآن

شامل اعضای هیأت علمی شاغل )پیمانی، رسمی جامعه آماری 

-1396در سال تحصیلی آزمایشی و قطعی( در دانشگاه تبریز بود که 

افراد نمونه از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه  اشتغال داشتند. 1395

 نفر بود. 151ها تبریز به صورت تصادفی انتخاب شدند که تعداد آن

ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که آوری دادهبرای جمع

بدین منظور ابتدا، مطالعه اسناد و مدارک مرتبط با هدف پژوهش، 

تعیین چارچوب کلی عوامل بازدارنده، مصاحبه با افراد جامعه آماری 

در نهایت، پرسشنامه بر اساس مطالعات نظری و پژوهشی  انجام گرفت و

= 3= کم، 2=خیلی کم، 1ای )درجه 5و مصاحبه به صورت طیف لیکرت 

= خیلی زیاد( ساخته شد. این پرسشنامه دارای 5= زیاد و 4متوسط؛ 

های علمی، انتشار یافتهمؤلفه برنامه درسی و محتوا،  11سؤال و  81

های یاددهی، ماهیت هیأت علمی، شیوهمدیریتی،  -موانع سازمانی

ارتباط علم با جامعه و صنعت، کمبود پژوهش، ابزارهای پژوهش، 

برای سنجش روایی باشد. ای میها و موانع فراحوزهامکانات و فرصت

ظرات نای به استناد مطالعات پیشین طراحی و پرسشنامه، ساختار اولیه

نفر از پژوهشگران و متخصصان علوم تربیتی دانشگاه تبریز به عنوان  4
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خبرگان این حوزه گردآوری شد و در مرحله بعد براساس اصالحات 

ها پیشنهادی این متخصصان، پرسشنامه نهایی نگارش و به تأیید آن

نفر اجرا گردید و مقدار آلفای  31رسید. سپس پرسشنامه در بین 

به دست آمد که حاکی  87/1ی پرسشنامه به میزان کرونباخ برای پایای

از پایایی باال و قابل قبول پرسشنامه است. در نهایت پرسشنامه در 

 آوری و تحلیل گردید.ها جمعاختیار افراد نمونه قرار داده شد و نتایج آن

 هایافته

پرسشنامه بین اعضای هیات علمی دانشگاه  251در پژوهش حاضر 

نتایج آزمون آماری مربوط به بررسی  1جدول . در دتبریز توزیع گردی

عوامل بازدارنده تولیدات علمی از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز 

 ارائه شده است.

 

 برای بررسی معناداری عوامل بازدارنده تولید علمی یانمونهآزمون تی تک  :1 جدول

 3میانگین نظری =  انحراف استاندارد میانگین تعداد هامؤلفهخرده  ردیف

 سطح معناداری درجه آزادی یانمونهمقدار تی تک      

 1111/1 149 22/8 84/1 65/3 151 یدرسبرنامهعامل محتوا و  1

علمی یهاافتهیانتشار عامل  2  151 92/3  67/1  41/14  149 1111/1  

13/4 151 مدیریتی-موانع سازمانی 3  58/1  34/21  149 1111/1  

82/3 151 عامل هیأت علمی 4  63/1  54/13  149 1111/1  

یاددهی یهاوهیشعامل  5  151 4 65/1  69/15  149 1111/1  

ماهیت پژوهشعامل  6  151 13/4  54/1  16/21  149 1111/1  

96/3 151 عامل ابزارهای پژوهش 7  63/1  18/16  149 1111/1  

31/4 151 عامل ارتباط علم با جامعه و صنعت 8  1/63  18/91  149 1111/1  

هافرصتعامل کمبود امکانات و  1  151 14/16  1/63  17,82 149 1111/1  

21/4 151 عامل موانع فراحوزه ای 11  49/1  62/25  149 1111/1  

نتیجه آزمون تی تک  و 1جدول با توجه به نتایج به دست آمده در 

در  هاآنهستند و هر یک از  داریمعنده گانه  یهامؤلفه همه، یانمونه

 همه 1جدول موانع تولید علمی، نقش دارند. با توجه به این که در 

هر  بهرتهستند به منظور تعیین  داریمعن عوامل بازدارنده تولید علمی

یک از عوامل ده گانه بازدارنده تولید علمی از نظر اعضای هیأت علمی، 

در جداول زیر ارائه شده  آناز آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج 

 :است

 

 ن جهت تعیین عوامل بازدارنده تولید علمینتایج آزمون فریدم :2جدول 

 193 تعداد

 937/86 مقدار خی دو

 9 درجه آزادی

 111/1 سطح معنی داری

 

 یداریمعن، با توجه به سطح شودیممشاهده  2جدول در  طورکههمان

(111/1  =sig به دست آمده که کوچکتر از )است، از نظر رتبه  15/1

بندی بین عوامل بازدارنده تولید علمی تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج 

ارائه  3جدول هریک از این عوامل در  یارتبهو میانگین  یبندرتبهاین 

ین ای با میانگبا توجه به نتایج آزمون فریدمن، عامل فراحوزه شده است.

بیشترین نقش و عامل محتوا و برنامه درسی با میانگین  29/7ای رتبه

کمترین نقش را در بین عوامل بازدارنده تولید علم از  25/4ای رتبه

ه بندی خرددیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز دارد. برای رتبه

الزم به ذکر گانه از آزمون فریدمن استفاده شد. های عوامل دهمؤلفه

ها به دلیل طوالنی و ای این خرده مؤلفهاست که جدول میانگین رتبه

ها به طور ها آورده نشده و فقط به نتایج آنزیاد بودن خرده مؤلفه

 خالصه در زیر اشاره شده است.
 عوامل بازدارنده تولید علمی یبندنتایج آزمون فریدمن جهت تعیین رتبه  :3جدول 

 یارتبهمیانگین  )عوامل بازدارنده( هامؤلفه

 25/4 درسی برنامهمحتوا و 

 61/5 علمی یهاافتهیانتشار 

 92/6 مدیریتی-موانع سازمانی

 81/4 مربوط به هیأت علمی

 95/5 شیوه آموزش

 14/6 ماهیت پژوهش

 59/5 ابزارهای پژوهش

 89/6 ارتباط علم با جامعه و صنعت

 56/6 هافرصتکمبود امکانات و 

 29/7 یاحوزهموانع فرا 

 

نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از نظر رتبه بندی بین خرده 

( و sig=  111/1)ده گانه تفاوت وجود دارد های این عوامل مؤلفه

ای این آزمون نشان داد که در عامل محتوا و برنامه های رتبهمیانگین

پایه، مهندسی و  ها مانند علومدرسی، توجه بیشتر به برخی حوزه

های ترجمه شده و دانش غیربومی ( و کتاب69/4پزشکی بیشترین )

دهد؛ در عامل انتشار می نشان را پژوهشگران دغدغه ( کمترین16/3)

 های واقعیهای علمی در موقعیتعدم استفاده از یافتههای علمی، یافته

 ( کمترین82/3( و سطح بندی نشدن مجالت )19/6جامعه بیشترین )

عامل بازدارنده اند؛ در ای را به خود اختصاص دادهمیانگین رتبه

( 5شعارزدگی در جذب و نگهداری نخبگان ) مدیریتی، عامل -سازمانی

 ( کمترین95/2بیشترین و نبود مرکزی جهت ارسال و پیگیری مقاالت )

نبود تمایل به  مربوط به هیأت علمی، عاملنقش را دارند؛ در مانع 

( و اشتغال در کار اجرایی 54/7گروهی بیشترین ) اجرای طرحهای

عامل نقش را در بین این عوامل بازدارنده دارند؛ در  ( کمترین61/5)

بازدارنده شیوه آموزش، تاکید بیشتر بر دانش نظری در مقابل دانش 

 ( کمترین53/3های تدریس سنتی )( و شیوه11/5کاربردی بیشترین )

 های عاملبین خرده مؤلفهارنده دارند، در نقش را در بین این عوامل بازد

بازدارنده ماهیت پژوهش، فقدان فرهنگ پژوهش و پژوهش محوری در 

ها و ( و عدم تمایل به مشارکت آزمودنی44/7جامعه بیشترین )
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نقش را در بازدارندگی تولید علم دارند؛ در  ( کمترین51/5پاسخگویان )

ها و مراکز دانشگاه از سازمانابزارهای پژوهش، جدایی مؤلفه مربوط به 

آوری اطالعات با ابزارهای ( و جمع16/3کار و صنعت بیشترین سهم )

سهم را در بین عوامل بازدارنده این مؤلفه دارند؛  ( کمترین17/2غیرپایا )

عامل ارتباط علم با جامعه و صنعت، کمبود بودجه پژوهشی بیشترین در 

مراکز تولیدی و صنعتی در  ( و عدم اعتماد دانشگاه به13/4سهم )

سهم را در بین عوامل بازدارنده  ( کمترین39/2های علمی )همکاری

های ها، محدودیتعامل مربوط به امکانات و فرصتاین مؤلفه دارند؛ 

( بیشترین و محدودیت 77/4حمایت مالی و معنوی دانشگاه از محققان )

 کمترین (19/3زمانی مدت تحصیل دانشجویان تحصیالت تکمیلی )

های بین خرده مؤلفهسهم را در بازدارندگی تولید علمی دارند؛ و در 

ای، نابسامانی و نبود امنیت شغلی و آرامش فکری برای عامل فراحوزه

( 35/4( بیشترین و مسائل سیاسی حاکم بر جامعه )91/5محققان )

سهم را در بین عوامل بازدارنده تولید علمی از نظر اعضای  کمترین

 علمی دانشگاه تبریز دارند. هیئت

 بحث

برنامه درسی و نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که همه عوامل 

، ، هیأت علمیمدیریتی -موانع سازمانی، های علمیانتشار یافتهمحتوا، 

ارتباط علم با های یاددهی، ماهیت پژوهش، ابزارهای پژوهش، شیوه

در ای موانع فراحوزهو  هاکمبود امکانات و فرصت، جامعه و صنعت

های های این تحقیق با یافته. یافتهبازدارندگی تولید علمی نقش دارند

ستوده اصل، قربانی و رشیدپور در ارتباط با عدم دریافت تشویق و 

بازخوردهای مناسب از عملکرد خود از سوی مسئولین، ارجحیت 

از  آموزش بر پژوهش در دانشگاه، حجم زیاد کار و انتظارات مختلف

کننده بودن فرایند تحقیق، ضعف کار اعضای هیات علمی، خسته

های اعضای هیات علمی، توجهی به خالقیتگروهی در دانشگاه، کم

زاده و همکاران در ارتباط با کمبود وقت به دلیلی های بدرییافته

ر و های فرمانبهای اجتماعی بیشتر و یافتهتدریس زیاد و یا مسئولیت

 هایاط با عدم وجود انگیزه قوی برای پژوهش و یافتهعسگری در ارتب

 های این تحقیق همسوییهمسلی در ارتباط با عدم وجود انگیزه با یافته

 .[32, 31, 22, 7]دارند 

های جدی حوزه برنامه درسی که متوجه امر تولید دانش یکی از آسیب

ها در توجه به باشد، سیاست دانشگاههای پژوهشی میدر هسته

ن مفهوم گسترش کمی آموزش و برنامه و محتوای درسی است. به ای

ها و محتوای دروس در ها به آموزش برنامهکه توجه بیشتر دانشگاه

های تحصیالت تکمیلی، واحدهای بین الملل و مجازی موجب بخش

 .[33]شده تا پژوهش در حاشیه قرار گیرد 

 سطح افزایش به علمی گوناگون هایحوزه در که مواردی ترینمهم از

 شیوه بهترین به دانشمندان دستاوردهای نتایج انتشار انجامند،می دانش

ورهایی که تولیدات علمی باالیی . کش[34]باشد می زمان ترینکوتاه در و

دارند، دارای زیرساختهای بسیار با نفوذ و منسجمی بوده و از مجالت 

نوروزی،  به زعم .[4]اند علمی و تخصصی بیشتری پشتیبانی نموده

 راهبردی، موانع علمی هیات اعضای دیدگاه از القاسمی و قهرمانیابو

 تأثیرگذار علم تولید بر باال حد در مدیریتی سازمانی موانع و مالی موانع

هستند  برخوردار یکدیگر به نسبت بیشتری اهمیت درجه از ترتیب به و

 یمدیریت-سازمانی . کریمیان، صباغیان و صدق پور وجود مشکالت[2]

 .[5]کنند در تحقیق را یکی از موانع تولید علم در دانشگاه معرفی می

دریس؛ و  و سرشتی، کاظمیان ؛ستوده اصل، قربانی و رشیدی پور

از عوامل اعم از تهیه و تدوین طرح اروپا برخی  جوامع کمیسیون

 ساختارپژوهشی، مشکالت در اجرای طرح، مسائل اداری و مدیریتی، 

 ها، ضعفپژوهش نتایج اداره و مدیریت برای هادانشگاه در نیافتهتوسعه

 اجرای خصوص در اداری پاگیر و دست مقررات مدیریت، کارآمدی

را از موانع تولید علم مدیریتی  هایو شیوه ساختار تحقیقات، ناکارآمدی

. نبود ساختار و روابط صحیح [35, 11, 8]کنند در دانشگاه بیان می

درون سازمانی، ضعف قوانین و مقررات باعث سردرگمی و سرگردانی 

محققین، طوالنی شدن فرآیند تصویب طرح پژوهشی و در نهایت 

 .[36]شود کاهش انگیزه پژوهشگران می

ترین سرمایه هر کشور محسوب شده و محور با ارزش منابع انسانی،

آیند. در این بین نقش اعضای هیأت علمی به عنوان توسعه به شمار می

ترین عنصر نظام دانشگاهی در پژوهش و تولید علم بر کسی پوشیده مهم

علمـی از ارکـان اصـلی پـژوهش و هیأت اعضای . در واقع [2]نیست 

. [1]شوند تولید اطالعات علمی در مراکز دانشگاهی محسوب می

مدیریت صحیح، انگیزش مناسب و به موقع، رفع مشکالت رفاهی و 

های علمی، روحیه تولیدی، حمایت مادی و اقتصادی، ایجاد دغدغه

معنوی، آموزش مستمر و ارتقاء و روزآمد کردن اعضای هیأت علمی، 

محوری . رویکرد آموزش[37]نقش بسزایی در تحقق اهداف علمی دارد 

های زیادی برای اساتید در امور آموزشی به وجود ها، مشغلهدر دانشگاه

وقت خود را صرف امور آموزشی  ها بیشترینچه آنآورده است؛ چنان

. روحیه [33]های پژوهشی ندارند کرده و فرصت کافی برای فعالیت

فردگرایی و عدم تمایل به کار گروهی اعضای هیات علمی از عوامل 

ا تشود که این عامل ها محسوب میدیگر بازدارندگی علمی در دانشگاه

های پژوهشی اندازه زیادی متأثر از فراهم نبودن جو مناسب در محیط

هایی که مشارکت و کار است. تحقیقات نشان داده است در سازمان

بیشتر است تعداد مقاالت و انتشارات پژوهشی اعضای هیأت گروهی 

های فردی هایی است که به فعالیتعلمی نسبتاً باالتر از سازمان

های پژوهشی اغلب راه موثری برای و همکاری [38]پردازند می

دستیابی به دانش و فناوری علمی پیشرفته در کشورهای درحال توسعه 

 .[39] شودو اخیراً توسعه یافته شمرده می

آمـوزش و فرآینـد یـاددهی و یـادگیری از ابعاد اصلی دانشگاه است. 

بـا توجـه بـه توسعه و پیشرفت فناوری و ورود به دوره فراصنعتی و 

یادگیری نیز با این تحوالت  -عصر ارتباطی الزم است فرایند یاددهی 

 هایهای سنتی انتقال اطالعات به سمت شیوههماهنگ گردد و از شیوه

. اهمیت و [19]حرکت کند  آموزشـی جدیـد مسئله و پروژه محوری

های تدریس و یادگیری بهتر همواره مورد نظر ثمربخشی روش

دانشمندان و پژوهشگران آموزشی بوده است. وظیفه اساتید نه تنها 

انتقال دانش، بلکه پــرورش توان تفکر منطقی، انتقادی، خالق و 

ترین مشکل در تولید . صافی مهم[41]پرورش شخصیت سالم است 

د. کنها را باورها و نوع نگرش جامعه به پژوهش معرفی میعلمی دانشگاه

های پژوهشی نیز از جمله عوامل ضعف در سواد علمی و توانمندیوجود 

ای است که هم در انجام و هم در کاربست نتایج کاهنده و بازدارنده

 .[41]های پژوهشی تأثیرگذار است فعالیت

مشکل و طوالنی بودن روند تهیه مواد کریمیان، صباغیان و صدق پور 

کنند نع تولید علم در دانشگاه معرفی میالزم در تحقیق را نیز یکی از موا
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و همکاران نیز به مشکالت کمبود  Sumathipalaدر تحقیقات  .[5]

تجهیزات و امکانات پژوهشی، کمی بودجه اختصاص یافته به تجهیز و 

ها و و به روز نبودن آن، و کمبود مواد و امکانات غنی سازی کتابخانه

ترین . مهم[42]پژوهشی در بازدارندگی تولید علمی اشاره شده است 

 درک به دستیابی جامعه، در علم تولید امر به بخشیدن سامان برای گام

 واقعی هایاولویت عیینت و موجود و امکانات هاتوانمندی از درستی

 باشد.می صحیح یک نیازسنجی براساس کشور تکنولوژیکی و علمی

 شروع کارهای اولیه و مهم ابزارهای از کشور تحقیقاتی نیازهای شناخت

 مراکز همه و گذارانسیاست توجه مورد باید که است تحقیقاتی

ها افزایش بودجه پژوهش دانشگاه .گیرد دانشگاه قرار خصوصاً  تحقیقاتی

ذاران و گو مراکز تحقیقاتی با توجه به ارزیابی فعالیت آنها به سیاست

ها، دهی به پژوهش در راستای اولویتمدیران اجرایی کشور امکان جهت

ه ها، افزایش بهره وری و استفادتخصیص درست منابع با توجه به قابلیت

هد که در نهایت گامی مؤثر در افزایش دبهینه از منابع و امکانات را می

. همچنین یکی از مواردی که در این زمینه [2]تولید علم کشور است 

اشد. بباید مورد توجه قرار گیرد، عامل دسترسی به منابع اطالعاتی می

بـا توجـه بـه حجـم روز افـزون اطالعات علمی موجود در اینترنت و 

ها و فنـون تحقیقـی، محدودیت امکانات دسترسی به نیـز تعـدد روش

های تحقیق و هیات علمی با شیوه این منابع و آشنایی کـم اعضـای

ای مانعی مهم برای گسترش تولیدات علمی در بین های رایانهمهارت

 .[43]اعضای هیأت علمی است 

ارتباط دانشگاه و صنعت فرآیندی است که در طول زمان و از طریق 

ها شکل های ملی و محلی توسط دانشگاهبه نیازها و ضرورت توجه

دهد گیرد. بررسی تاریخی ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران نشان میمی

که شکلگیری این ارتباط در گذر زمان به طور اصولی و منطقی 

پایهریزی نشده و به صورت صوری و نمادین شکل گرفته است و 

مساله محور نبوده است. در حالی که  گیری این ارتباط هدفمند وجهت

تجربه کشورهایی که ارتباط دو سویه قوی و قدرتمند بین دانشگاه و 

دهد که این ارتباط از مرحله اول به صنعت شکل گرفته، نشان می

ریزی شده و به صورت ساختاری و هدفمندانه پیش رفته درستی پایه

، شودبرخی از عواملی که مانع ارتباط صنعت و دانشگاه می .[44]است 

ناهماهنگی سیاست علمی و صنعتی کشور در ارتباط دو بخش مانند 

گرای کشور تا تولیدی بودن آن و عدم اعتماد ساختار اقتصادی تجارت

 .[45]دیگر است های هممتقابل دانشگاه و صنایع به توانمندی

نبود برنامه جامع و راهبردهای کالن علمی از جمله دیگر دالیل 

ای رکود علمی و توسعه نیافتگی کشور است. یکی از عوامل فراحوزه

مهم رکود علمی و عقب ماندگی ایران، فقدان استراتژی کالن علمی و 

 .[46]یا فقدان سیاست علمی مشخص است 

سطح توسعه علمی به سطح تکامل چهار نظام اقتصادی، به طور کلی 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وابسته است. طباطبایی یزدی و نجفی در 

هنگی ها و اقدامات سیاسی، فرتحقیق خود انجام دادن کلیه فعالیت

های عمده در مسیر دستیابی اجتماعی و اقتصادی را یکی از پیش شرط

 .[47]دانند به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب غربی می

 گیرینتیجه

یکی از عوامل مهم پیشرفت کشورها، تولید علم است و مشکالت و موانع 

گذارد. تولید علمی بر همه جوانب و مسائل و پیشرفت کشورها تأثیر می

برنامه درسی و با توجه به بررسی انجام گرفته در این پژوهش، عوامل 

، ، هیأت علمیمدیریتی -موانع سازمانی، های علمیانتشار یافتهمحتوا، 

ارتباط علم با های یاددهی، ماهیت پژوهش، ابزارهای پژوهش، یوهش

در ای موانع فراحوزهو  هاکمبود امکانات و فرصت، جامعه و صنعت

عامل بازدارندگی تولید علمی نقش دارند و در بین این عوامل، 

ای بیشترین نقش و عامل محتوا و برنامه درسی کمترین نقش فراحوزه

دارنده تولید علم از دیدگاه اعضای هیات علمی را در بین عوامل باز

انع ای در بین مودانشگاه تبریز دارد. با توجه به سهم باالی عامل فراحوزه

تولید علمی و نظر به این که این عامل شامل عوامل سیاسی، اقتصادی، 

 توان گفت که برایباشد، میاجتماعی، امنیتی، راهبردی و مدیریتی می

ربخش در تولید علم، وجود نگرش سیستمی مبنی بسترسازی تحول اث

های مختلف اقتصادی، سیاسی، بر ارتباط متقابل و اثرگذار بخش

فرهنگی و اجتماعی امری ضروری است. بررسی نتایج این پژوهش نشان 

دهد که از بین موانع مربوط به محتوا و برنامه درسی، عامل توجه می

یه، مهندسی و پزشکی؛ در عامل ها مانند علوم پابیشتر به برخی حوزه

های های علمی در موقعیتهای علمی، عدم استفاده از یافتهانتشار یافته

مدیریتی، شعارزدگی در جذب و نگهداری -جامعه؛ در عامل سازمانی

ای هنخبگان؛ در عامل مربوط به هیأت علمی، نبود تمایل به اجرای طرح

بر دانش نظری در مقابل گروهی؛ در عامل شیوه آموزش، تأکید بیشتر 

دانش کاربردی؛ در عامل ماهیت پژوهش، فقدان فرهنگ پژوهش و 

پژوهش محوری؛ در عامل ارتباط علم با جامعه و صنعت، کمبود بودجه 

های حمایت ها، محدودیتپژوهشی؛ در عامل کمبود امکانات و فرصت

د و نبو ای، نابسامانیمعنوی دانشگاه از محققان؛ در عامل فراحوزه-مالی

امنیت و آرامش شغلی و فکری برای محققان بیشترین نقش را در بین 

عوامل بازدارنده تولید علمی دارد که با توجه به این موانع و برطرف 

توان گام مؤثری در تولید و توسعه علم برداشت. با وجود ها میکردن آن

ها لفهمو های انجام یافته در این موضوع تا به حال تحقیقی با اینپژوهش

در مورد موانع تولید علمی در دانشگاه تبریز صورت نگرفته بود از این 

جهت پژوهش حاضر اطالعات مفید و نسبتاً کاملی در اختیار قرار 

 هایدهد. همچنین بحث تبدیل علم به ثروت و تجاری سازی یافتهمی

 ها وعلمی، تقویت ارتباط واقعی و اصیل )نه ارتباط نمادین( دانشگاه

هایی های نسل سوم و چهارم پرداختن به پژوهشمطرح شدن دانشگاه

 باشد. با جامعه ودر راستای شناسایی موانع تولیدات علمی ضروری می

ای و صنعت با توجه به نتایج به دست آمده و سهم باالی موانع فراحوزه

ی توان پیشنهادهایبندی سایر موانع تولید علم در این پژوهش، میرتبه

جهت کاهش موانع تولید علم ارائه داد: ترویج فرهنگ کار گروهی در 

مانند درنظر گرفتن امتیاز بیشتر برای این کارها و تسریع روند انجام 

های گروهی، ایجاد امنیت شغلی برای محققان، تدارک زمینه پژوهش

های الزم برای پژوهشگران و توجه همه جانبه به عوامل آموزش

مؤثر بر امور پژوهشی از طریق فراهم کردن امکانات اجتماعی و اقتصادی 

 های پژوهشی.و تسهیالت الزم برای فعالیت

 سپاسگزاری

اعضای هیات علمی شرکت کننده در این پژوهش  صمیمانه همکاری از

و همچنین از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز به خاطر حمایت 

 .کنیممی قدردانی و مالی تشکر

 قیتأییدیه اخال



 و همکاران یمحمود
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ای در کار شرکت همه افراد داوطلبانه بوده و هیچ گونه اجبار یا مداخله

مورخه  759 شمارهنبوده است. این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی 

 باشد.دانشگاه تبریز می 19/13/96

 تعارض منافع

 .ندارد وجود مطالعه این در منافعی تعارض گونه هیچ

 منابع مالی

 انجام گرفته است.با حمایت مالی دانشگاه تبریز این پژوهش 
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