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  :چكيده

حقيقت اين است كه توليد علم و توسعه علمي به عنوان موتور محركه در توسعه همه جانبه و پايدار 
كند. يكي از عناصر اصلي و زير بنايي در توليد علمي و در نظام نهادي و اي ايفا ميكشورها، نقش عمده

ماع علمي و وجود روابط و تعامالت فكري و تخصصي در بين اعضاي آن است. سازماني علم مفهوم اجت
پژوهش حاضر با هدف بررسي و شناخت دقيق و علمي عوامل موثر بر توليد علمي اعضاي اجتماعات 

جامعه آماري اين پژوهش را، كليه اعضاي هيئت علمي، . علمي دانشگاه مازندران صورت گرفته است
 94نشجويان سال دوم كارشناسي ارشد دانشگاه مازندران كه در سال تحصيلي دانشجويان دكترا و دا
نفر  292اند و از ميان آنها نفر است، تشكيل داده 1210باشند و تعدادشان برابر مشغول به تحصيل مي

هاي در ميان گروهمشخص شد مهمترين نتايج اين پژوهش يكي از به عنوان نمونه انتخاب شدند. 
ترين ميانگين شيمي باالترين ميانگين توليد علمي و گروه علوم انساني و اجتماعي پايين تحصيلي، گروه

و » فضاي گفتگو«، »تعامالت و ارتباطات«متغيرهاي دوم اند. توليد علمي را به خود اختصاص داده
  . دهندنيز يك رابطه مثبت و معنادار با توليد علمي نشان مي» فضاي توجه نمادين«

 .توليد علمي، اجتماع علمي، تعامالت و ارتباطات علمي، فضاي توجه نمادين ي:كليد كلمات

                                                            
  )razeghi@umz.ac.ir(                                    استاديار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران  *

   )maryam.gahedi12@gmail.com(  دانشگاه مازندرانری دانشجوی دکتری سياستگذاری علم و فناو سنده مسئولنوي **
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  مقدمه و بيان مساله -1
شود. مهم شناخته مي رقابتي منبع يك و راهبردي سرمايه يك عنوان به همواره دانش

مدت  ثبات طوالني و دوام آن باعث بودن مهم و دانش تاكوچي خلق و نانوكا زعم به
هاي انجام شده با توجه به بررسي پژوهش). 2012، 1ود(سو و همكارانشمي هاسازمان

در چند شاخه اصلي شكل گرفته  در داخل كشور بايد ذكر كرد كه مطالعات اين حوزه
است. برخي از مطالعات، توليدات علمي و عوامل مؤثر در توليدات علمي را مد نظر قرار 

، ابراهيمي 1381؛ طالبي، 1381اضي پور، ؛ ق1377الف؛ ستار، 1385دهد (قانعي راد، مي
هاي مربوط به توليدات علمي بوده است(ابراهيمي و ) يا چالش1391گدنه، و بهنويي
و برخي از مطالعات ديگر مستقيماً به تعامالت علمي پرداختند. ) 1391گدنه، بهنويي

اقتصادي ) در تحقيقشان در زمينه آثار علم بر توسعه 2000و همكاران (2ايوان شوفر
هاي  تحقيقات علمي اثر معناداري بر رشد اقتصادي طي سال«گيرند كه: نتيجه مي

داشته است و اين اثر در مورد كشورهاي صنعتي و در حال توسعه  1990تا  1970
يكي از عناصر اصلي و زيربنايي در توليد علمي و در نظام نهادي و ».  يكسان بوده است

مي و وجود روابط و تعامالت فكري و تخصصي در بين سازماني علم مفهوم اجتماع عل
برند به طور مشترك  همه كساني كه مفهوم اجتماع علمي را به كار مي. اعضاي آن است

عقيده دارند كه دانش علمي، دانش اجتماعي است؛ دانشي كه اعضا در مورد آن موافقت 
و  6، مولكي5، گلدگار4وكو، ف3كند. به نظر التورآن را توليد مي» اجتماع علمي«دارند و 
اجتماعات علمي به دليل نياز به ارتباطات وجود دارند، و مرتون و كوهن  7گيلبرت

 دانند كاركرد اجتماعات علمي را عرضه ظرفيت الزم براي برقراري اجماع معرفتي مي

الف). از سوي ديگر ضرورت پرداختن به مسئله تعامالت و روابط 1385راد،  (قانعي
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با استادان و مسائل منتج از آن كه روز به روز مشكالت جامعه علمي را دانشجويان 

سازد، حايز اهميت فراواني است. در واقع در جامعه علمي ايران كه  تر مي پيچيده
يافتگي علمي است، شناخت درست از وضعيت تعامالت و  هاست به دنبال توسعه دهه

). بر 1391يد (نواح و همكاران، آ روابط عناصر و كارگزارانش يك ضرورت به شمار مي
هايي را يافت كه به دنبال و با استناد به ها به ندرت مي توان پژوهشاساس بررسي

يكديگر صورت گرفته باشند، زيرا به دليل فقدان اجتماعات علمي و روابط و تعامالت 
تخصصي حاكم بر آنها اجتماع معرفتي الزم شكل نگرفته و انتخاب موضوعات و مسائل 

، الف). از 1385راد، گيرد(قانعيپژوهشي با نوعي فردگرايي و اتيسم پژوهشي صورت مي
ساختار “هاي علمي و ضعف توليد علم، با ضعف رسد، نارساييسوي ديگر به نظر مي

دهند. به آموزش پيوند دارد و در مجموع يك چرخه معيوب را تشكيل مي» اجتماعي
ها بيانگر نفعان آموزش در دانشگاهعميق بين ذي بيان ديگر وجود تعامالت و ارتباطات
باشد و ضعف هاي علمي مييافتگي رشتهتر توسعه جدي بودن آموزش و به طور كلي

علمي پيوند دارد(قانعي  هايمناسبات دانشگاهي، بر عكس، با مشكالت رشته
  ).ب1385راد،

انسته شدند. بسياري از همانگونه كه استدالل شد عوامل گوناگوني با توليد علم مرتبط د
علم؛ و يا اقتصادي تاثيرگذار  سازماني و هاي نهادي (آموزشي)اين مطالعات روي جنبه

 توليدنقش آن در   ودر فضاي علم  ت اجتماعيتعامالاند و در توليد علم متمركز بوده
 ضمن مطالعه پژوهش اين علمي كمتر مورد بررسي تجربي دقيق قرار گرفته است. لذا

 توليد آن را بر تأثير و ، نقش اساتيد تحصيالت تكميلي و دانشجويان تعامالت و روابط
دهد. و روي مازندران مورد بررسي تجربي قرار مي در دانشگاه مختلف هايرشته علم در

علمي، سرمايه  اجتماعات بر حاكم ارتباطات و اين مساله تاكيد دارد كه تعامالت
اعضاي اجتماع علمي به فضاي نمادين چه نقشي   گفتگو و ميزان توجه فرهنگي، فضاي



  
 1395نيمه ي  دوم  ، 16ي  ، سال هشتم، شمارهمديريت اجرايي  ژوهشنامه ي........................پ66

مدلي را به منظور افزايش توليد علمي در كند در توليد علمي دارند و نهايتا تالش مي
  ها ارائه نمايد.دانشگاه

  ادبيات نظري -2
  اجتماع علمي و توليد علم -2-1

-ريشه مي 1935از مطالعه لودويك فلك در سال  "اجتماع علمي"انديشه 

اين  70و  60). به قول جاكويز در دهه هاي 1987، 2؛ جاكوبز1،1998(كولينسكيگيرد
نگرش در بين دانش پژوهان غالب بود كه معرفت علمي به وسيله اجتماعات علمي، در 

هاي كوچك سطوح مختلف عموميت از دانشمندان فعال در يك كشور تا گروه
تماعات علمي به عنوان امري ها وجود اجشود. در طول اين دههمتخصصين، توليد مي

). بعدها التور و 266: 1987شود(جاكوبز، مسلم و بي نياز از استدالل مفروض گرفته مي
) اين مفهوم را مورد نقد و اصالح قرار 1987(5) و راس1988(4)، تراويك1979(3ولگار

نه، هاي نظري در اين زميدادند. به عنوان يك تعريف مقدماتي و با ناديده گرفتن چالش
اي از دانشمندان داراي كنش متقابل مكرر، با باورها و اجتماع علمي را مي توان مجموعه

هاي مشترك و داراي مناسبات اجتماعي آميخته به پيوندهاي متقابل عاطفي ارزش
). زلفي گل و كياني تعريفي تلفيقي از توليد علم را به 2001، 6محسوب كرد(گالسر

  صورت زير ارائه دادند:
هاي زير وجود داشته  ليد دانش فرايندي است كه در آن حداقل يكي از شاخصتو« 

المللي، كتاب  هاي كاربردي، اختراع بين هاي بنيادي، مقاالت بكر، پژوهش باشد: پژوهش
(تاليفي) كار گروهي علمي در سطح جهاني منتج به مقاله، مجالت نمايه شده در مراكز 

هاي علمي و فني  و هنري منحصر بفرد، گزارش المللي، توليد آثار علمي معتبر بين
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معتبر، كارآفريني و نوآوري، توليد آثار ادبي جهاني، ايجاد بينش و بصيرت تازه و توليد 

(زلفي » پذير مند و ترجيحا تعميم نظريه، توليد تصميم و الگو، حل مساله با روش ضابطه
  ).1390، رباني خوراسگاني و همكاران، 1383گل، 

  يه فرهنگي و توليد علميسرما -2-2
 جريان در كه شود مي اطالق مادي و ذهني امور به فرهنگي سرمايه
 گفتگوها و قالب تفكر در مراودات همين جريان در و كسب افراد مروادات

 كه است خاص نمادهاي همان فرهنگي، هاي سرمايه .آيددرمي گردش به
 نيز و يكديگر با اآنه و همبستگي افراد عضويت معنايي بار بردارنده در

 نظرات، ها، ايده ها، انديشه متون، چون فكري اجتماع در فكري محصوالت
 كه باشدمي نوشتار و گفتگوها در رفته كار به هايو واژه مفاهيم ها،روش

 و مناسكي افراد تاريخچه اجتماعي هايشبكه در افراد مراودات و كنشگري با
 فرهنگي سرمايه واقع در )1383گل،  گيرد(زلفيمي شكل آنها فرهنگي سرمايه

 هم شكستن در هاي روش و ابزارها شامل ولي هاستپارادايم گيرنده بر در
آنها  جاي به ديگر هاييپارادايم ساختن جايگزين و هاپارادايم انداختن بر و

   .)2004، 1كالينزهست( نيز
 فرهنگي هسرماي از نمودي نيز دهندمي يكديگر به هامقاله در كه ارجاعاتي

 و مقاله آن استفاده فرهنگي مورد سرمايه براي ايساده معرف كه است
 و ترينبرجسته. آيدمي شمار به شده داده ارجاع انديشمند و مقاله نامهم
 مورد همه از بيشتر هايشاننوشته كه هستند روشنفكران، كساني ترينآوازه پر

 است:زير ضيه اول پژوهش به شرح ). بنابراين فر1389گيرد(خستو، مي قرار اقتباس

H1 بين ميزان سرمايه فرهنگي اعضاي اجتماع علمي و توليد علمي آن ها رابطه وجود :
  دارد.

                                                            
1 Collins 
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  تعامالت و ارتباطات علمي و پژوهشي  و توليد علمي -2-3
ها بيانگر جدي بودن  نفعان آموزش در دانشگاه وجود تعامالت و ارتباطات عميق بين ذي 

باشد و ضعف مناسبات  هاي علمي مي يافتگي رشته تر توسعه ر كليآموزش و به طو
هاي علمي پيوند دارد. ارتباط دانشجويان با  دانشگاهي، برعكس، با ديگر مشكالت رشته

هاي بااهميت و تاثيرگذار تعامل دانشگاهي است. اهميت روابط  اساتيد خود يكي از عرصه
هاي دانشگاهي  لي بريتانيا با نمونهاساتيد و دانشجويان تا حدي است كه آموزش عا

آكسفورد و كمبريج از طريق ايجاد ارتباطات غيررسمي استاد و دانشجو از ساير الگوهاي 
). تعامالت بين كارگزاران دانش در 1379شود(بوروكبال،  آموزش عالي متمايز مي

توجه پذيري عالوه بر كسب سرمايه فرهنگي و ايجاد تمركز در فضاي  فرايندهاي جامعه
كنندگان در اين روابط به همراه  انگيزشي معيني براي شركت -نمادين، پيامدهاي عاطفي

مندي از  دارند. ايجاد انرژي عاطفي از مهمترين پيامدهاست؛ كه به نوبه خود به رضايت
انجامد. تعامالت  هاي آموزشي مي هاي مختلف تجربه مشاركت در تعامالت و فعاليت جنبه

گذارد و ها بر ادراك خويش و احترام به خويش تاثير مي دانشگاهاجتماعي در محيط 
دهد. ارتباطات بين كارگزاران  حس غرور و خود اثربخشي دانشجويان را افزايش مي

باشند. يكپارچگي اجتماعي بر روش شخصي،  دانش داراي پيامدهاي شناختي نيز مي
د. ساختار اجتماعي عملكرد اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان اثر مثبت دار

گذارد و اين احساس نيز به نوبه آموزش بر احساس خود اثربخشي دانشگاهي تاثير مي
  ج).1385راد،  خود بر تالش علمي و عملكرد دانشجويان موثر است. (قانعي

   گردد:بنابر آنچه كه گفته شد، فرضيه دوم تحقيق به صورت زير بيان مي
H2ت اعضاي اجتماع علمي و توليد علمي آن ها رابطه : بين ميزان تعامالت و ارتباطا

  وجود دارد.
  فضاي گفتگو و توليد علمي -2-4

 را فرهنگي هايسرمايه كه است عظيمي و انبوه روشنفكري،گفتگوي دنياي
 و هاسخنراني مناظره، جلسات، بحث، ها،همايش متناوب، رويارويي مراسم در
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 آورد. ساختارمي در چرخش و جريان به گفتگو و صور كتبي تفكر در نيز

 اعضا همبستگي و مقدس ايده ايجاد به منجر كه اجتماع يك توجه در
 عنوان را به فرد آنچه و گيردمي شكل گفتگو همين جريان در شودمي

 بر تمركز و گفتگوها در فرد مشاركت كند؛مي فكري دنياي عضو روشنفكر،
 اين .گفتگوهاست ناي به جاذبه فرد و كشش و آنها پيگيري و مباحث
 ناميد. گفتگو فضاي را آن توانمي كه گيردمي صورت فضايي در گفتگوها

 از صورتي و خالقيت (به مثابه نو  هايايده كه است گفتگو فضاي در
 و گرفتن قرار توجه مورد با و شودمي مطرح اعضا توسط عاطفي) انرژي
 مباحثات يانجر در توجه مورد عنوان نمادهاي به آنها مورد در بحث

گيرند. مي قرار ارزيابي و داوري مورد گفتگويي فضاي اين در و شناخته
هويت  كند مشاركت آن در و شود گفتگوها اين جذب فرد اگر كه فضايي

 براساس را خود شخصي هويت فرد حتي شود،مي ايجاد او روشنفكرانه
 روشنفكر نعنوا و به كندمي تعريف آنها در مشاركت و گفتگويي هايفعاليت

 تازگي من هايانديشه«  :باشد چيز 2 مدعي تواندمي گفتگوها اين در
. بنابراين فرضيه سوم ).1389(خستو، » دارنداهميت  من هايانديشه«، »دارند

  پژوهش به شرح زير تدوين گرديد:
H3 آن ها رابطه وجود دارد.علمي و توليد علمي  اجتماعات: بين ميزان فضاي گفتگو اعضاي  
 
  يتوجه به فضاي نمادين و توليد علم -2-5
كنند (مثل  گذاري مي هايي هستند كه شروع و خاتمه مراوده را نشانه نمادها و نشانه 

 تعامل مناسك تجربه واسطه به نمادها كالينز نظر ازسالم و خداحافظ). 
 دوره زماني هايي در مراوده چنين اگر و شوند؛ مي اجتماعي از معناي سرشار
 معنا و شوند مي ضعيف مزبور نمادهاي آنگاه نيايد در اجرا به وبارهد معيني
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هاي علمي  دهند. از نظر وي همايش مي دست از را خود كننده اقناع و نيروي
آيند و سرشار از  شكلي از مناسك تعامل هستند كه در آنجا نمادها به چرخش در مي

مين باعث همبستگي بيشتر آورند و ه شوند و عضويت فرد را به يادشان مي معاني مي
 اشاره اعضا ميان در مشترك نمادهاي نقش به ). كالينز1389(خستو،شود مي
- مرتبط مي يكديگر به را آنها عمل و تحقيقات تفكر، سطح كه كندمي

 علم اهل علم، علمي فرهنگ هم و فرهنگ هم كه نمايدمي چنين« .سازد
 تركيب يكديگر توانند با مي كه سازدمي پذيريانعطاف نمادين منابع به مجهز را

 تفسيري مواضع انواع مشترك تحقيق مسئله يك مورد در و شوند
 كه انداجتماعي و فني واجد فرهنگي دانشمندان ، قطع طور به بيافرينند،

» آوردمي فراهم تحقيق حوزه اين در را مشترك زمينه يك شبيه چيزي
: بين H4 :آيده صورت مقابل مي). لذا فرضيه چهارم پژوهش حاضر ب2010(مولكي، 

ها رابطه وجود علمي و توليد علمي آناعضاي اجتماع  نمادينميزان تراكم فضاي توجه 
  دارد.

  روش تحقيق  -3
 گردآوري روش نظر ازو  مي باشد كاربردي تحقيقات نوع از هدف، نظر از حاضر تحقيق

 انجام پيمايشي روش از ادهاستف با و مي باشد توصيفي تحقيق نوع از اين تحقيق داده ها

  .است گرفته
  تعريف مفاهيم -3-1

در بخش قبلي به توضيح هريك از متغيرهاي مستقل و ارتباط آنها با متغير وابسته(توليد 
  پردازيم. علمي) پرداختيم. لذا در اينجا ابتدا به توضيخ متغير وابسته مي

  توليد علمي  -
معرف  18در اين پژوهش،  "توليد علميميزان "براي وزن دهي عوامل مختلف تعيين 

يك كنند كه فكر ميتا بر اساس اهميتي آنان خواسته شد داور ارائه شد و از  15مذكور به 
 1فرد در جامعه مورد مطالعه دارد، وزن  "ميزان توليد علمي"شاخص خاص در تعيين 
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شرح ه به كميانگين وزني محاسبه شد بدهند و به اين ترتيب براي هر شاخص يك  5تا 

  )، آمده است. 1جدول (
سپس از حاصل ضرب نمره فرد در هر شاخص(تعداد فعاليت علمي وي در آن شاخص) 

آيد و در مرحله نهايي از در وزن آن شاخص، نمره جزيي فرد در هر شاخص بدست مي
توليد  "شود. به اين ترتيب متغير مجموع نمرات جزئي افراد، نمره كل آنها محاسبه مي

  اي در محاسبات آماري دخالت داده شد.به عنوان يك متغير فاصله "علمي
  هاي توليد علمي و ميانگين وزني هر يك: معرف1جدول شماره 

  ميانگين وزني  عنوان  ميانگين وزني عنوان

  1  ويرايش علمي(مقاله، كتاب) 5  تاليف كتاب(چاپ يا پذيرفته شده)

  1  سخنراني و ارائه مقاله در سمينارهاي داخلي 2.75 ترجمه كتاب تخصصي(چاپ يا پذيرفته شده)
  2  سخنراني و ارائه مقاله در سمينارهاي خارجي 0.5 مروري–مقاله علمي

توليد دانش فني/ اختراع يا اكتشاف منجر به توليد و
  تجاري سازي محصول يا فرآيند

مجري طرح پژوهش(خاتمه يافته يا در  4.25
  حال اجرا)

1.75  

ژوهشي منتشر شده در مجالت علمي و پ –مقاله علمي 
  پژوهشي معتبر داخلي و خارجي

همكار طرح پژوهشي(خاتمه يافته و يا   2
  در حال اجرا)

1  

تدوين كتاب (به شيوه  0.75 ترجمه مقاله(چاپ يا پذيرفته شده)
  گردآوري)

1.25  

تأليف يا تدوين كتب چاپي يا الكترونيكي كه به عنوان
  د.ه قرار گيرمنبع آموزشي مورد استفاد

كارگاههاي مقاله حضور در  3
 نويسي

1  

در جلسات بررسي ونقد ميزان حضور  1.5انجمن هاي علمي رشته تخصصي خودوتشكلهادرحضور -
  كتاب

1  

ارائه سخنراني علمي در جمع  ميزان  1  در سمينارها وهمايش هاي علمي حضور
  دانشجويان واساتيد

1.5  

  
 و ذهن(سرمايه فرهنگي نمادين) امور به رهنگيف سرمايهسرمايه فرهنگي:  -

 افراد مروادات جريان در كه شودمي اطالق مادي(سرمايه فرهنگي عيني)
 در گردش به گفتگوها و قالب تفكر در مراودات همين جريان در و كسب
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معرف در قالب طيف  7در پژوهش حاضر اين متغير بوسيله  .)1389آيد(خستو، مي
  االت بسته از پاسخ دهندگان پرسيده مي شود.ليكرت و به صورت سو

تعامالت و ارتباطات: در اجتماعات علمي، اين روابط به دو جنبه رسمي(كه جنبه  -
هاي پژوهشي) و غير رسمي(شامل جنبه عادي پژوهشي و علمي دارد، همانند همكاري

-ميها و رفت و آمدهاي غير شغلي) تقسيم ها، مسافرتمناسبات افراد مثل دوستي

ج). در اين پژوهش هر دو دسته از مناسبات را در جامعه 1385شوند(قانعي راد، 
  شود.گويه و طيف ليكرت سنجيده مي 18كند و اين متغير در قالب ميدانشگاهي بررسي 

اي فضاي گفتگوي: در اين پژوهش اين متغير بوسيله سه بعد كنشگري رشته - 
معرف در قالب  13شگري اجتماعي اساتيد و اي اساتيد و كندانشجويان، كنشگري رشته

  ). 1389طيف ليكرت سنجيده شد(خستو، 
 5، »فضاي توجه نمادين«فضاي توجه نمادين: در اين پژوهش جهت سنجش متغير -

معرف در نظر گرفته شد كه هر يك از اين معرف ها در قالب يك سوال بسته از پاسخ 
  ج). 1385دهندگان پرسيده شد(قانعي راد، 

  هاابزار گردآوري و تجزيه و تحليل داده -3-2
ها از پرسشنامه كتبي استفاده شده است. اين آوري دادهدر اين پژوهش براي جمع

باشد. بخش اول كه در مورد اطالعات جمعيت شناختي پرسشنامه شامل سه بخش مي
باشد. بخش دوم است؛ سواالتي از قبيل جنسيت، سن، رشته تحصيلي، وضعيت تاهل مي

امتيازي  5سوال بسته مربوط به متغيرهاي مستقل است و در قالب طيف  43شامل 
شود و سرانجام در بخش سوم هر پاسخ دهنده به سواالت مربوط به ليكرت بيان مي

معرف اين متغير  18دهد و در قالب متغير وابسته تحقيق يعني توليد علمي پاسخ مي
 نمايد. ميزان توليد علمي خود را قيد مي

  اعتبار و پايايي پرسشنامه -3-3
روايي ها و ابزارهاي سنجش به ترتيب از طريق اعتبار صوري و اعتبار گويه

اندازه ) AVEتشخيصي (واگرا) به روش تعيين شاخص ميانگين واريانس استخراج شده (
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جهت سنجش اعتبار صوري درباره هر يك از متغيرهاي پنهان تحقيق، ابتدا . گيري شد

آن متغير به طور كامل مطالعه شده است و تالش بر اين بوده كه همه ابعاد  مباني نظري
اين مفهوم مشخص شود. سپس براي هر بعد، سواالتي به صورت نمونه انتخاب گشت كه 
به نحوي معرف كل سواالت باشند(اعتبار نمونه اي). سپس مقياس طراحي شده براي هر 

و مورد تاييد قرار گرفت. در مورد روايي  متغير پنهان به چندين متخصص نشان داده شد
دهد كه چه درصدي از واريانس سازه مورد مطالعه تحت )نشان ميAVEضريب (واگرا، 

به باال را براي  5/0تاثير متغيرهاي (نشانگر) آن بوده است. پژوهشگران مختلف مقدار 
با بار  اند. براي رسيدن به اين سطح سواالتمناسب بودن اين شاخص تعيين نموده

برسد  5/0در هر سازه حذف تا مقدار اين شاخص به باالي 4/0عاملي كمتر از 
  ) نمايش داده شده است. 8كه نتايج آن در جدول شماره ( )1998(رايكو،

  ميانگين واريانس استخراج شده. 8جدول
  توليد علمي  فضاي گفتگو  تعامالت و ارتباطات  سرمايه فرهنگي  فضاي توجه نمادين  سازه

5/0>AVE  0.644  0.719  0.856  0.827  0.927  

  

همچنين در اين تحقيق نيز از براي سنجش پايايي پرسشنامه از دو روش ضريب 
در مورد تمامي متغيرها و ابعاد آنها دقت  0.7آلفاي كرونباخ كه حصول ضريب باالتر از 

آن  ) نيز استفاده شد كه ضرايبCRروش پايايي مركب (كند و پرسشنامه را تاييد مي
باشند، پايايي قابل قبولي را نشان  6/0ها باالتر از مقدار آن CRهايي كه مقدار براي سازه

  ) نمايش داده شده است. 9در جدول شماره (اين ضرايب استفاده شده است، دهد مي
  نتايج مربوط به ضرايب پايايي مركب و آلفاي كرونباخ متغيرها. 9جدول

توليد   فضاي گفتگو  تعامالت و ارتباطات فرهنگيسرمايه فضاي توجه نمادين سازه
  علمي

6/0> CR0.778 0.809 0.851  0.895  0.962  
  0.94  0.86  0.79  0.73  0.77آلفاي كرونباخ
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 جامعه آماري و شيوه نمونه گيري -3-4

جامعه آماري اين تحقيق، با توجه به تعريف اجتماعات علمي انتخاب شده است. بنابراين 
كه در سال  -دانشجويان دكترا و همچنين دانشجويان كارشناسي ارشد كليه اساتيد،

دانشكده هاي علوم پايه و رياضي(شامل رشته  4در دانشگاه مازندران و در  94تحصيلي 
هاي فيزيك، زيست شناسي، رياضي، آمار، علوم كامپيوتر)، دانشكده شيمي، دانشكده 

اند، به عنوان جامعه آماري حصيل بودهعلوم اقتصاد و دانشكده علوم انساني مشغول به ت
باشد، كه از اين نفر مي 1210اند كه تعداد آنها دقيقا اين پژوهش در نظر گرفته شده

هاي علوم پايه و نفر ازجامعه آماري در دانشكده 323،293، 181، 413تعداد به ترتيب 
به تحصيل و رياضي، شيمي، علوم انساني و اجتماعي، علوم اقتصادي و اداري مشغول 

و با استفاده از فرمول كوكران  p=0.5و  t=1.96اند. با ملحوظ داشتن تدريس بوده
  نفر برآورد گرديد.  292حجم نمونه 

اي انجام گرفت و متغيرهاي رشته تحصيلي، مقطع گيري با استفاده از روش سهميهنمونه
كار گرفته شدند.  بندي بههاي طبقهتحصيلي، استاد يا دانشجو بودن به عنوان شاخص

توزيع جمعيت بر حسب حجم نمونه در ابعاد كوچكتر بازساري شد و بعد از تقسيم تعداد 
افراد در هر واحد جمعيتي به كل جمعيت، عدد به دست آمده در تعداد نمونه ضرب شد 

پرسشنامه به اين 292تا به هر واحد جمعيتي، تعداد مشخصي اختصاص يابد. سپس 
  توزيع شد.  روش بين پاسخگويان

    هاي پژوهشيافته -4
  هاي فردي و تحصيلي دانشجويانويژگي -4-1

نفر 154درصد) و 26/47نفر مرد(138نفر از پاسخگويان،  292از مجموع 
درصد آنان متاهل بودند. ،  3/18درصد از پاسخگويان مجرد و  7/81درصد)؛ 74/52زن(

درصد از  45دهد كه شان ميآنها ن» مقطع تحصيلي«نحوه توزيع پاسخگويان بر اساس
درصد دانشجويان دكترا و حدود  40پاسخگويان دانشجويان سال دوم كارشناسي ارشد، 

 9/50درصد از آنها، اعضاي هيئت علمي هستند. بيش از نيمي از پاسخگويان ( 15
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درصد كارگزاران گروه علوم پايه و  2/34درصد)عضو دو گروه علوم انساني و اقتصاد،

  درصد متعلق به گروه شيمي دانشگاه مازندران هستند.   9/14ا رياضي و تنه
  توليد علمي -4-2

همانطور كه در بخش مربوط به نحوه محاسبه توليد علمي پاسخگويان توضيح داده شد، 
اي سنجيده شد. بر اساس نتايج حاصله متغير توليد علمي در قالب يك متغير فاصله

مي باشد. حداكثر نمره توليد  94/16ان برابر با ميانگين نمره توليد علمي كل پاسخگوي
  و حداقل آن برابر صفر بدست آمد.  5/138علمي 

  
  . توزيع پاسخگويان بر اساس نمره توليد علمي آنها1نمودار شماره         

  
بينيد نمودار مربوط به نمره توليد علمي پاسخگويان داراي چولگي مثبت همانطور كه مي

است. به بيان ديگر تعداد افرادي كه نمره توليد علمي آنها كمتر از ميانگين نمره توليد 
توان شان بيشتر از افراد باالي ميانگين است. در نتيجه مي) است، فراواني94/16علمي(

ي علمي علمي پاييني هستند و تمامي كساني كه نمرهگفت اكثريت افراد داراي توليد 
آنها باالتر از ميانگين است يا اعضاي هيئت علمي مورد مطالعه هستند و يا دانشجويان 
دكترا باالخص آنهايي كه ارزيابي جامع خود را پشت سر گذاشته و نزديك به فارغ 

  التحصيلي هستند. 
دهد كه ساس گروه تحصيلي آنها نشان ميهمچنين ميانگين توليد علمي پاسخگويان بر ا

ترين گروه شيمي باالترين ميزان توليد علمي و گروه علوم انساني و اجتماعي پايين
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و اداري و علوم پايه و علوم اقتصادي هاي اند. گروهميانگين را به خود اختصاص داده
 اند. و سوم را كسب كردههاي دوم ترتيب رتبهرياضي به 

  
  هاي توليد علميهاي علمي پاسخگويان در هر يك از شاخص. تعداد فعاليت9جدول شماره 

  گروه تحصيلي                          
 
 
  

  هاي توليد علميمعرف

  
علوم پايه 
  و رياضي

  
  شيمي

  
علوم 

انساني و 
  اجتماعي

  
علوم اقتصادي 

  و اداري

  
  جمع

  درصد  تعداد

  0.67  27  12  5  2 8تاليف كتاب
  0.99  40  20  3  5 12بترجمه كتا

  18.73  756  406  130  100 120مروري-مقاله علمي
  0.025  1  -  -  1 -توليد دانش فني/ اختراع يا اكتشاف

تاليف در مجالت علمي و پژوهشي داخلي و
  خارجي

186  76  84  190  536  13.28  

  0.77  31  -  -  5 26ترجمه مقاله
  0.074  3  -  -  - 3تأليف يا تدوين كتب چاپي يا الكترونيكي.

هاي علمي رشتهدرتشكلهاوانجمنحضور
 تخصصي خود

102  54  117  46  319  7.90  

هاي علميشدر سمينارها وهماي حضور  100  70  89  64  323  8  
  7.01  283  86  48  50  99 ويرايش علمي(مقاله، كتاب)

  15.68  633  214  99  110  210 سخنراني و ارائه مقاله در سمينارهاي داخلي
و ارائه مقاله در سمينارهاي خارجي سخنراني  68  45  14  15  142  3.52  

  3.49  141  23  41  37 40مجري طرح پژوهش
  3.69  149  24  38  40 47همكار طرح پژوهشي

  1.81  73  12  18  12 31تدوين كتاب (به شيوه گردآوري)
هاي مقاله نويسيهاكارگحضور در  72 62  34  20  188  4.66  
  2.18  88  10  30  2 46ررسي ونقد كتابدر جلسات بميزان حضور

ارائه سخنراني علمي در جمعميزان
 دانشجويان واساتيد

84  60  80  80  304  7.53  

  100  4037  1222  830  731  1254  جمع
  46/17  64/10  24/16 67/12 ميانگين تعداد فعاليت علمي

  
تقسيم شد تا  هاي علمي هر گروه تحصيلي بر تعداد پاسخگويان همان گروهعداد فعاليتت

مروري و همچنين تاليف  -امكان مقايسه فراهم آيد. عالوه بر آن، تاليف مقاالت علمي
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و  73/18پژوهشي داخلي و خارجي به ترتيب با  -مقاالت در نشريات علمي

دهد،  در هاي توليد علمي به خود اختصاص ميباالترين فراواني را در بين معرف28/13
 074/0درصد)، تأليف يا تدوين كتب چاپي يا الكترونيكي( 25/0حاليكه ثبت اختراح (
 99/0درصد) و ترجمه كتاب( 77/0درصد)، ترجمه مقاله( 67/0درصد)، تاليف كتاب(

  هاي علمي پاسخگويان دارند. درصد) به ترتيب كمترين تعدادرا در بين فعاليت
  پژوهشي اساتيد و دانشجويان -همكاري علمي -4-3

، تمامي اساتيد اعالم كردند كه در زمينه نوشتن 12ول شمارههاي جدبر اساس داده
مقاله با دانشجويان كارشناسي ارشد، همكاري پژوهشي دارند، در حاليكه در زمينه تاليف 

  استاد با دانشجويان دكترا يا ارشد خود همكاري دارد.  1كتاب، تنها 
   اي مختلف پژوهشي. تعداد اساتيد داراي دانشجوي همكار در زمينه ه12جدول شماره

  تعداد اساتيد
  

  زمينه پژوهشي  

تعداد اساتيدي كه با دانشجوي كارشناسي 
  ارشد همكاري پژوهشي دارند

تعداد اساتيدي كه با دانشجوي دكترا 
  همكاري پژوهشي دارند

  4  2  ترجمه كتاب
  3  -  تدوين كتاب(به شيوه گردآوري)

مروري يا–نوشتن مقاله اعم از علمي
  شيپژوه - علمي

45  25  

  20  4  طرح پژوهشي

  
دهد ميانگين تعداد دانشجويان ، نشان مي13گونه كه اطالعات جدول شماره همان

نفر و در گروه علوم  75/7همكار هر استاد، در گروه علوم اقتصادي و اداري برابر با 
-بدست آمده است. بنابراين باالترين ميزان همكاري 375/3انساني و اجتماعي برابر با 

هاي پژوهشي مشترك بين اساتيد و دانشجويان، مربوط به گروه علوم اقتصادي و اداري 
هاي شيمي و علوم پايه و و كمترين ميزان آن مربوط به گروه علوم انساني است. گروه

  اند. هاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادهرياضي به ترتيب رتبه
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  هاي مختلف تحصيليتيد در گروه. تعداد دانشجويان همكار اسا13جدول شماره
  گروه تحصيلي

  
  

هاي مختلف تعداد دانشجويان همكار اساتيد در زمينه
  پژوهشي

  
  جمع

  
ميانگين تعداد 

دانشجويان همكار هر 
  استاد

تعداد دانشجويان
  كارشناسي ارشد

  تعداد دانشجويان دكترا

  2/4  63  28 35 علوم پايه و رياضي
  33/4  26  12 14 شيمي

  375/3  54  15 39 انسانيعلوم
  75/7  62  21 41 علوم اقتصادي و اداري

  205  76 129 جمع

 

 رگرسيون چند متغيره عوامل موثر بر توليد علمي -4-4

دهد كه از نتايج تحليل رگرسيوني چند متغيره براي تبيين توليد علمي نشان مي
لمي اثر معنادار متغيرهاي موجود در مدل نظري تحقيق چهار عامل بر روي توليد ع

اند. اما متغير سرمايه فرهنگي و اجماع معرفتي فاقد گذاشته و در معادله باقي مانده
دهد كه در اثرگذاري معنادار بر روي توليد علمي است. ضريب تعيين حاصله نشان مي

درصد از واريانس توليد علمي را تبيين  61اين مدل، عوامل موجود در معادله، تقريبا 
بيني نشده قابل و بقيه واريانس توليد علمي از سوي عوامل خارجي و پيشكنند مي

گردد توليد علمي پاسخگويان بيش از هر عامل تبيين است. همانطور كه مالحظه مي
هاي رگرسيوني، بهترين شاخص براي تاييد يا ديگر متاثر از فضاي گفتگو است. در مدل

باشد. مي 61/0ضريب تعيين اين مدل  ).1387باشد(قاسمي، رد مدل، ضريب تعيين مي
/. از 39گويد كه است)، به ما مي 39/0ضريب عدم تعيين در اين مدل (كه برابر با 

  واريانس توليد علمي توسط اين مدل قابل تبيين نيست.
  

  . تحليل چند متغيري توليد علمي14جدول شماره
  )Sigسطح معناداري ( ضرايب بتا متغيرهاي وارد در معادله

  0.45 0.12 رمايه فرهنگيس
  0.000 0.23 تعامالت و ارتباطات

 0.000 0.49 فضاي گفتگو

 0.000 0.23 فضاي توجه نمادين
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  آماره ها 

  584/0ضريب تعيين تعديل شده(واقعي)=   616/0ضريب تعيين= 79/0ضريب همبستگي چندگانه=

  
  مدل معادالت ساختاري - 5

تحقيق و رابطه بين فرضيات و متغيرهاي پژوهش در )، مدل تجربي 2در نمودار شماره (
بررسي الگوي ) ارائه شده است. PLSقالب يك مدل معادله ساختاري (توسط نرم افزار

و مقادير  (Beta)هاي پژوهش از طريق بررسي ضرايب مسيرو فرضيه PLSساختاري 
براي متغير    قدار ). در تحقيق حاضر م1392امكان پذير است(داوري و رضازاده ،

 PLSبدست آمد.  همچنين شاخص برازش كلي الگو در  0.595 توليد علميدرون زاي  
به  PLSتوان براي بررسي اعتبار يا كيفيت الگوي باشد و از آن ميمي  GOF1شاخص

صورت كلي استفاده كرد، اين شاخص بين صفر تا يك قرار دارد و مقادير نزديك به يك 
 نشانگر 0.36و  0.25،  0.01سه مقدار همچنين انگر كيفيت مناسب مدل هستند. نش

، مدل GOF. با توجه به محاسبه است GOFمقادير ضعيف ، متوسط و قوي براي 
 .تحقيق حاضر از برازندگي مناسبي برخودار است

 GOF =  

GOF =   
باشد. زش خوبي است و قابل قبول ميپس در نتيجه مدل اين پژوهش داراي برا

) مدل معادله ساختاري عوامل موثر بر توليد t- valueهمچنين ضرايب معناداري(
دهد كه دو متغير اجماع معرفتي و سرمايه فرهنگي تاثير مثبت و علمي، نشان مي

  .معناداري بر روي متغير وابسته يعني توليد علمي ندارد
هايي نيز دارد از جمله عدم توجه به تمامي متغيرهاي البته بي شك اين مدل محدوديت

اثرگذار بر توليد علمي پاسخگويان، همانند ميزان پايبندي افراد به هنجارهاي علمي، 
سرمايه اجتماعي دانشگاهي آنها، سن، رتبه علمي، سمت دانشگاهي، عوامل مديريتي و 

                                                            
1. Goodness of  Fit(GOF)  
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ند، ولي در اين مدل لحاظ توانند بر متغير توليد علمي تاثيرگذار باشسازماني كه مي
نشده است. اما ذكر اين نكته حائز اهميت است كه با توجه به آراي نظريه پردازان جامعه 

علم، عوامل شناسي علم، متغيرهاي غايب در مدل از جمله عوامل اجتماعي خارج از نهاد 
يل از اهميت نظري كمتري برخوردارند و دقيقا به همين دل غيرهمديريتي، سازماني و 

  كنند.است كه داده هاي حاصله، مدل فوق را به طور نسبتا خوبي تاييد مي

  
  . مدل معادالت ساختاري عوامل موثر بر توليد علمي2ودار شماره نم

  گيريبحث و نتيجه -6
عليرغم اينكه ادبيات نظري وجود تاثير سرمايه فرهنگي بر توليد علمي را بيان كردند  -

چند متغيره رابطه معناداري را براي اين متغير و توليد علمي  تحليل رگرسيوناما نتايج 
) و لطف 1383نشان نداد. اين نتايج با يافته هاي تحقيقات اميرزاده و نجف زاده چناري(

) مبني بر عدم تاثير سرمايه فرهنگي بر توليدات علمي همراستا است. 1382آبادي(
ييني  ارزيابي شده است. در واقع سرمايه فرهنگي پاسخگويان در اين پژوهش در حد پا

سرمايه فرهنگي كه موجب آفرينندگي نظري و امر اجتماعي و تعامالت مستمر باشد، در 
  شود. ميان پاسخگويان مشاهده نمي

دهد كه متغير تعامالت و ارتباطات تاثير مثبت و نتايج آمار استنباطي نشان مي -
سيون چند متغيره، اين متغير با كسب معناداري بر توليد علمي دارد و در تحليل رگر
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دهد. به طور كلي نتايج ، يك رابطه مثبت را با توليد علمي نشان مي23/0ضريب بتاي 

پور، ؛ رفيع1372؛ طالب، 1387؛ آزادارمكي،1375هاي (عبداللهي، اين پژوهش با يافته
بيان  ب)كه هدف اين دسته از مطالعات،1385الف و  1385و 1381راد، ؛ قانعي1381

- وضعيت اجتماع علمي و يا روابط اساتيد و پژوهشگران با يكديگر است؛ همچنين يافته

د و 1385؛ قانعي راد، 1377؛ ودادهير، 1380طباطبايي و مرجايي، هاي(قاضي
اند و ب)كه ارتباطات دانشجويان با همتايان و اساتيد خود را مورد مطالعه قرار داده1385

) كه 1386؛ محمدي، 1381پور، راد و قاضي؛ قانعي1387مي، مطالعات (صالحي و ابراهي
ميزان توليد علمي اعضاي هيئت علمي را تابعي از مناسبات و روابط فردي و نهادي آنان 

باشد. ارتباط دانشجويان با اساتيد خود يكي كنند همراستا ميبا همتايان خود بررسي مي
گاهي است. ايجاد انرژي عاطفي از هاي بااهميت و تاثيرگذار تعامل دانش از عرصه

هاي مختلف تجربه  مندي از جنبه مهمترين پيامدهاست كه به نوبه خود به رضايت
انجامد. ارتباطات بين كارگزاران دانش  هاي آموزشي مي مشاركت در تعامالت و فعاليت

باشند. يكپارچگي اجتماعي بر رشد شخصي، عملكرد  داراي پيامدهاي شناختي نيز مي
). به نظر 1385راد،  اعي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان اثر مثبت دارد(قانعياجتم

پذيري در علم نقش زيادي دارد و به پرورش افراد متعهد به  ) جامعه1975( 1هاگستروم
هاي پژوهشي بين استادان انجامد. بررسي آماري همكاري هاي اساسي علم مي ارزش

رصد از مجموع كل دانشجويان همكار، د 63دهد كه پاسخگو و دانشجويان نشان مي
باشند. به درصد دانشجويان دوره دكترا مي 37دانشجويان كارشناسي ارشد هستند و 

هاي در پيوند تنگاتنگ با اساتيد خود قرار ندارند و فعاليت آيد دانشجويان دكترانظر مي
هاي ز برنامهدهند و از طرف ديگر، استادان نيپژوهشي خود را به طور مستقل انجام مي

هاي تحقيقاتي خود اند و برنامهپژوهشي خود را با كارهاي دانشجويان دكترا پيوند نداده
دهند. شايد يكي از علل ضعف همكاري پژوهشي بين استادان و را به طور مجزا ادامه مي

                                                            
1 Hagstrom 
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هاي دانشجويان دوره دكترا اين باشد كه اساتيد به علت درگيري در اجراي طرح
-هاي اجرايي و مراكز برون دانشگاهي سفارش مياغلب توسط سازمانپژوهشي خويش 

شود، فرصت درگيري نزديك با كار دانشجويان دوره دكترا را نخواهند داشت(قانعي راد، 
  ). 268ج: 1385

تحليل رگرسيون چند متغيره براي تبيين توليد علمي بيانگر اين است كه فضاي  -
رين تاثير ممكن را از بين تمامي متغيرهاي ، بيشت49/0گفتگو با كسب ضريب بتاي 

مستقل تحقيق بر متغير وابسته دارد، كه با نتايج تحقيقات خسروخاور و قانعي راد، 
، مطابقت 2004، كالينز، 1389و خستو،  2007؛ خسروخاور، قانعي راد و طلوع، 2006

ضاي گردد. هرچه افراد ميزان فدارد. از همين جا اهميت فضاي گفتگو روشن مي
گفتگوي بيشتري را تجربه كنند، ميزان توليد علمي بيشتري خواهند داشت و بالعكس. 

زشي و يادگيري نيز با يكديگر ولذا دانشجويان با يكپارچگي اجتماعي بيشتر از نظر آم
  .تعامل بيشتري دارند

در تحليل رگرسيون چند متغيره براي توليد علمي، ضريب بتاي متغير فضاي توجه  -
بدست آمد كه بيانگر تاثير مثبت و معنادار اين متغير مستقل بر متغير  23/0نمادين

  باشد. وابسته توليد علمي مي
  پژوهش كاربرديپيشنهادات  -7
تعامالت و ارتياطات بين دانشجويان را از طريق؛ برگزاري اردوهاي دانشجويي،   -

و در صورت نياز با هاي مختلف دانشجويان، آموزشي به طور هدفمند و مركب از گروه
حضور اساتيد براي نيل به فضاي مناسب و مطلوب تعامل اجتماعي در بين دانشجويان؛ 

هاي دانشجويي براي يادگيري و حل مساله و هاي آموزشي متشكل از گروهتوسعه كارگاه
تشكيل ميزگردهاي علمي دانشجويان با موضوعات معين به منظور ايجاد فضاي بحث و 

 دهيم. گفتگو، افزايش

تعامالت و ارتباطات ميان اساتيد و دانشجويان را از طريق؛ برگزاري اردوهاي آشنايي   -
دانشجويان جديدالورود با استادان گروه؛ تشكيل جلسات با حضور دانشجويان و اساتيد 
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متقابل براي آموزش و يادگيري و تقويت  براي تبادل نظر و گفتگو در خصوص انتظارات

 شي بين استادان و دانشجويان، بهبود بخشيم.هاي پژوههمكاري

ايجاد قلمروهاي تمركز يافته در فضاهاي توجه نمادين استادان و دانشجويان يك   -
رشته، شناسايي استادان برگزيده و نمادين رشته هاي علمي؛ نقد و بررسي آثار اصلي 

هاي ها، افزايش اهميت نقش تاليف كتابهاي درس و همايشيك رشته در كالس
 اثربخش در ارتقاي استادان و پژوهشگران . 

هاي ايجاد فضاي مناسب براي كنشگري اساتيد و دانشجويان از طريق؛ تالش برنامه  -
جهت آشنايي دانشجويان با تشكلها و انجمن هاي علمي تخصص مربوط به رشته خود؛ 
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