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 چکیده
  

پژوهشی اعضاي هیأت ر بر کارکرد ؤثماین پژوهش بر پایه راهبرد پیمایش و با هدف بررسی عوامل 
 نفر از اعضاي هیأت علمی مراکز 172 ،گیري از فرمول کوکران با بهره. ده استشعلمی کشاورزي انجام 

) N = 1260(آموزش عالی کشاورزي وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به عنوان جامعه آماري تحقیق 
ها از سوي گروهی از اعضاي هیأت علمی و  ري دادهروایی پرسشنامه مورد استفاده براي گردآو. شدندانتخاب 

مورد تأیید قرار ) 74/0(پایایی آن نیز بر پایه ضریب آلفاي کرونباخ . شدمحققان کشاورزي بررسی و تأیید 
نشان بندي عناصر کارکرد پژوهشی بر پایه ضریب تغییرات محاسبه شده  نتایج حاصل از اولویت. گرفته است

 علمی بیشتر به تحقیقات دانشجویی در سطح تحصیالت تکمیلی مشغول هستند و که اعضاي هیأتدهد می
هاي ترویجی و نیز همکاري پژوهشی با مراکز  هاي پژوهشی در قالب فعالیت مشارکت آنها در انتشار یافته

دار بین برخی متغیرهاي فردي و  ضرایب همبستگی پیرسون، رابطه مثبت و معنی. المللی محدود است بین
اي از اینترنت، انجام  حرفه هاي آموزشی، استفاده ها و دوره شرکت در کارگاه(اي اعضاي هیأت علمی  هحرف

 حاوي معادله خطی یکرگرسیون گام به گام . دهند و کارکرد پژوهشی آنها را نشان می...) طرح پژوهشی و 
 درصد از 70زبور حدود که معادله مدهد نشان میضریب تعدیل شده . باشدیاي م برخی متغیرهاي حرفه

  .نماید تغییرات کارکرد پژوهشی را تبیین می
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  همقدم
ها و مراکز آموزش عالی کشاورزي  دانشگاه

عالوه بر کارکردهاي تدریس و آموزش و نیز 
خدمات اجتماعی، از طریق کارکرد پژوهشی خویش 
اي  در نظام تحقیقات کشاورزي نقش قابل مالحظه

تعامل نهادینه نظام تحقیقات کشاورزي ). 23(دارند 
ها و مراکز آموزش عالی کشاورزي با دانشگاه

تواند زمینه را براي تربیت و آموزش محققان و  می
نیروي انسانی الزم براي بخش تحقیقات، استفاده از 

هاي علمی و هاي کارشناسی و یافتهتوانایی
 دویگر در جهت ارتقاي کارآیی هر یکدتحقیقاتی 

 تحقیقات ملی، تحقیقات پایه، .بخش فراهم آورد
 از اي اي و ارایه خدمات مشاوره تحقیقات منطقه

ها در عرصه تحقیقات  عمده کارکردهاي دانشگاه
ظرفیت نهادهاي  درضمن، .باشندکشاورزي می

پژوهشی و ترویجی نیز به دلیل ارتباط با 
مندي از امکانات آموزشی  دانشگاهیان، بهره
مدت و هاي آموزشی کوتاهدانشگاهی، فرصت

هاي  و ظرفیتهاي علمی  بلندمدت، تعامل با محیط
شواهد و ). 21 (یابدآموزش بهبود میتحقیقاتی و 

ها  تجارب مختلفی در سطح جهان از نقش دانشگاه
و مراکز آموزش کشاورزي در عرصه تحقیقات 

هاي ملی تحقیقات  کشاورزي در چارچوب نظام
هاي دانش، اطالعات و فناوري کشاورزي یا نظام

کشاورزي در دسترس است که موید اهمیت تقویت 
قیقات و آموزش کشاورزي هاي تح نظامکاريهم
  رغم ظرفیت قابلعلی ).24 و 18، 11(باشد  می
  

هاي کشورهاي در اي که بسیاري از دانشگاه مالحظه
حال توسعه در زمینه تحقیقات و توسعه دارند، در 

تحقیقات و با بخش آنها ارتباط برخی کشورها 
   ).10 و 7 (زیاد نیستتوسعه کشاورزي 

خصص، تربیت محققان و مروجان مت
مین مالی، توسعه أها، تهاي ارتباطی، مشوق انگاره
هاي هاي پژوهشی، توسعه زیرساختظرفیت

 ترویجی و طالبتحقیقاتی دانشگاهی، انتشار م
دستاوردهاي تحقیقاتی و توسعه تحقیقات 

 موارد ازسایر دانشجویی و تحصیالت تکمیلی و 
تقویت تحقیقات کشاورزي دانشگاهی نتایج جمله 
 تقویت تحقیقات کشاورزي ).25(ده است عنوان ش

ریزي و  دانشگاهی ابعاد مختلفی نظیر برنامه
ها، سازمان، مدیریت، رسالت، اهداف و سیاست

ساختار و روابط و منابع و اطالعات را شامل 
آفرینی   تقویت نقشاز موارد). 16( شود می

توان  ها و مراکز آموزش عالی کشاورزي می دانشگاه
انداز راهبردي ملی  تی نمودن چشمتدوین و عملیا

تحقیقات کشاورزي، گسترش روابط بین مراکز 
تحقیقاتی و دانشگاهی، تخصیص بهینه نیروي 
انسانی برحسب آموزش، تحقیقات، تدوین 

اي در عرصه تحقیقات براي  معیارهاي عملکرد حرفه
وري، آموزش و  گسترش خالقیت، کارآفرینی و بهره
شناسی مینه روشبازآموزي پژوهندگان در ز

اندازي  تحقیقاتی، بهبود تأمین مالی تحقیقات و راه
  صندوق تأمین مالی رقابتی براي تحقیقات کشاورزي
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هاي مشترك، بهبود دسترسی و  کید بر پروژهأبا ت
هاي تحقیقاتی،  استفاده مشترك از منابع و نهاده

هاي اطالعاتی، بهبود  ها و بانک ه توسعه پایگاه داد
 تحقیقاتی و تبادل اطالعات از طریق نشر نتایج

، بندي ، بهبود روند اولویت تسهیالت شبکه
ریزي، پایش و ارزشیابی تحقیقاتی در  برنامه
سسات تحقیقاتی و تشکیل یک ؤها و م دانشگاه

هاي ذیربط،  مجمع ملی با حضور نمایندگان ارگان
 ها براي هماهنگ سسات تحقیقاتی و دانشگاهؤم

را  تحقیق در بخش کشاورزي  امور پژوهش وکردن
نقش  ).22، 19، 17، 15، 14، 13، 12، 8، 6(نام برد 

 به فقطمراکز آموزش عالی کشاورزي در تحقیقات 
نبوده انجام پژوهش و تولید دانش و فناوري محدود 

از از پژوهش ناشی هاي  دانش و فناوريو باید 
نقش  ).2 (استفاده شودخدمات ترویجی طریق 

 باوزش عالی کشاورزي در تحقیقات ثر مراکز آمؤم
ت علمی کشاورزي در أثر اعضاي هیؤمشارکت م

براي پیشرفت . باشدممکن میتحقیقات کشاورزي 
 تقویت  بهنیازتحقیقات کشاورزي دانشگاهی در 

هاي تحقیقاتی و کارکرد تحقیقاتی اعضاي  ظرفیت
 مندکه این امر خود نیز نیازباشد میت علمی أهی

این مطالعه نیز با هدف . استمؤثر شناسایی عوامل 
ت علمی أبررسی کارکرد پژوهشی اعضاي هی

  ). 4 و 3، 1( ده استشکشاورزي انجام 
  
  
  
  

  مواد و روشها
کارکرد پژوهشی در مورد این پژوهش، چون 

 چارچوب تحقیق در لذا، باشد در نهاد دانشگاه می
یک " موردچون در درضمن، . باشد  می1 نهادي
بررسی "گیري عمده   با جهت" دهش   تعریفموضوع

 بر "ت علمی کشاورزيأکارکرد پژوهشی اعضاي هی
ده است، از نوع شپایه راهبرد پیمایش انجام 

انتظار . شود  محسوب می"کاربردي"هاي  پژوهش
گیري نتایج پژوهش حاضر، ضمن  بهرهبا رود که  می

مسایل کنونی پژوهش در برطرف شدن کمک به 
  ورزي و کالن نظاممراکز آموزش عالی کشا

ریزي  شور، در راستاي برنامهتحقیقات کشاورزي ک
اري در زگ گیري و سیاست مدت و تسهیل تصمیمبلند

 حاضر عمدتاً پژوهش لذا. استفاده شود ها این نظام
همچنین این .  است گرایانه گیري تصمیم جهتداراي 

که در یک محدوده زمانی معین  دلیل اینه پژوهش ب
مقطعی  ، تک)1384-85( ده استبه انجام رسی
در طی انجام پژوهش، عناصري . شود محسوب می
در ارتباط با توصیف وضعیت کنونی (از توصیف 
ت علمی کشاورزي از نظر کارکرد أاعضاي هی
امکانات ثر و مؤو تحلیل و تبیین عوامل ) پژوهشی
قرار گرفته همراه با یکدیگر مورد توجه مقتضی 
که این پژوهش با غایت نمود توان بیان  میلذا  .است
  تأاعضاي هی. به انجام رسیده است 2 تشریح

 

                                                   
1 - Institutional research 
2 - Illustration Purpose 
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علمی مراکز آموزش عالی کشاورزي کشور وابسته 
 نفر 1260( به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 28ت علمی با درجات علمی مختلف در أعضو هی
جامعه آماري پژوهش جاري  )1 دانشکده کشاورزي

مونه با استفاده از فرمول حجم ن. اند را تشکیل داده
کوکران و باتوجه به واریانس برآورد شده در مرحله 

هاي  مطالعه اولیه در ارتباط با متغیر تعداد طرح
ت أپژوهشی به انجام رسیده از سوي اعضاي هی

 تعیین 172علمی و با تکیه بر فرمول کوکران 
ها و تکمیل  براي دستیابی به نمونه. ه استگردید

اي  گیري چندمرحله نمونه  از روش ها، پرسشنامه
ها و  له نخست از بین دانشکدهمرحدر . شداستفاده 

طور تصادفی ه مراکز آموزش عالی کشاورزي، ب
ها،  انتخاب شده و در این دانشکدهتعدادي دانشکده 

از گیري،  با رجوع به فهرست یا چارچوب نمونه
با توام ت علمی أانتخاب تصادفی اعضاي هیطریق 
براي . تکمیل شده استها   بهینه، پرسشنامهانتساب

ها از آزمون  حصول اطمینان از پایایی پرسشنامه
شد که براي فهرست استفاده آلفاي کرونباخ 

محاسبه  74/0هاي مرتبط با کارکرد پژوهشی  گویه
پرسشنامه مورد استفاده بودن مناسب دلیل بر که  شد
حتوایی براي اطمینان از روایی یا اعتبار م. باشدمی

گروهی متشکل از محتواي آن توسط پرسشنامه 
ت علمی کشاورزي و محققان سازمان أاعضاي هی

 پس از .ارزیابی شدتحقیقات و آموزش کشاورزي 

                                                   
 )1383(ریزي آموزش عالی   آمار منتشر شده از سوي مؤسسه پژوهش و برنامه- 1

 افزار نرم  از نمونه،توسط جامعه ها  تکمیل پرسشنامه
SPSS استفاده شدها  براي تحلیل داده.   

 
 نتایج و بحث

  ویژگیهاي فردي 
ت علمـی   أوزیع فراوانی اعـضاي هیـ     تبررسی   : سن
  افـراد مزبـور  بیـشتر  دهـد کـه   نشان می مطالعه   مورد

بــوده و  سـال  41-50  گـروه ســنی در) درصـد  38(
 30 و کمتـر از      60یـشتر از    هاي سنی ب    گروهفراوانی  

تـرین عـضو      ترین و مـسن   جوان.  است کمترینسال  
 74 و   28ترتیـب   ت علمی در بین پاسخگویان به     أهی

 مـورد ت علمی أیانگین سنی اعضاي هی م .سال دارند 
   . سال است44مطالعه حدود 
هاي تحـصیلی     رشتهفراوانی محققان    :رشته تحصیلی 

  زراعت و اصـالح نباتـات، علـوم دامـی و باغبـانی            
گویـان   درصد از کـل پاسـخ      13 و   16،  17ترتیب  هب
هـاي    رشـته مربـوط بـه     هـا     کمتـرین فراوانـی    .ستا

ــذایی، گی ــوم و صــنایع غ اهپزشــکی و تحــصیلی عل
  .باشدمیهاي کشاورزي ماشین

بیشترین فراوانی رتبـه علمـی اعـضاي         : مرتبه علمی 
) درصـد  42( مطالعـه اسـتادیار      مـورد ت علمـی    أهی

 مرتبـه علمـی     درنیـز   ) درصـد  12( کمترین فراوانی 
.باشدمیاستاد 

  

کارکرد پژوهشی اعضاي هیأت علمی در تحقیقات 
  کشاورزي

 مختلفی يها تحقیقات کشاورزي در عرصه
  ت علمی درأنقش اعضاي هیشود و انجام می
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 کاردر زمینه تواند  تحقیقات کشاورزي نیز می
. )13، و 8، 7، 6(باشد هاي مختلفی سامان  ویژه

ت علمی أبراي بررسی کارکرد پژوهشی اعضاي هی
براي این . استفاده شدشاخص کارکرد پژوهشی  از

بررسی منابع موجود و آراي اساس منظور بر
هاي  ویژه نظران فهرستی از کارکردها یا کار صاحب

  ).21 و 16، 14، 5، 4، 2، 1( تحقیقاتی تدوین شد
فعالیت خویش در  گویان بر مبناي خودسنجی،پاسخ

براي . اند  را مشخص نمودهمزبورکارکردهاي 
هاي اصلی  لفهؤاز تحلیل مارزیابی این عوامل 

وط به  مرب1بردار ویژه بدین ترتیب . شداستفاده 
 3 مقدارویژه  که مربوط به بیشتر 2 اولین عامل اصلی

 در مقادیر مربوط به ضریبباشد، به عنوان  می
 مقیاس چون. اند هاي فهرست شده ضرب شده گویه

 0-10ها یکسان بوده و بین  سنجش همه گویه
برطرف نمودن تفاوت  نیاز به لذا  ،اندشدهارزیابی 

حاصل . رد نبودمقیاس یا محاسبه مقادیر استاندا
جمع جبري منظومه فهرست شده دهگانه به عنوان 
یک شاخص یا متغیر ترکیبی به عنوان متغیر وابسته 

هاي همبستگی و رگرسیونی  تحقیق در تحلیل
 کارکرد پژوهشی اعضاي چگونگی. شداستفاده 

ارایه شده ) 1( در جدول ت علمی کشاورزيأهی
لمی ت عأاجزاي کارکرد پژوهشی اعضاي هی .است

هدایت و مدیریت تحقیقات دانشجویی در سطح 
این امر  .را دارد رتبه نخست "تحصیالت تکمیلی

                                                   
1 - Eigen vector 

2 - First principal component/factor 

3 - Eigen value 

ت علمی در تحقیقات أ اعضاي هینقشباتوجه به 
دانشجویی در سطح تحصیالت تکمیلی درقالب 
راهنمایی و مشاوره و نیز درقالب داوري و نظارت 

تحقیقات دانشجویی درحقیقت، . باشد قابل انتظار می
ها و در سطح تحصیالت تکمیلی یکی از فرصت

ت أهاي ایجابی فعالیت تحقیقاتی اعضاي هی زمینه
هاي تحصیالت  دورهداراي هاي علمی در دانشگاه
مدیریت " ).17 و 16، 15( رود تکمیلی به شمار می

 /و سازماندهی امور پژوهشی در سطح دانشکده
 و  ")راهاي پژوهشیها و شو نظیر معاونت( دانشگاه

هاي تحقیقاتی در سطح  مشارکت در طرح"نیز 
. باشندمیهاي بعدي   اولویت"دانشگاه متبوع

مشارکت مربوط به اگر مورد نخست درحقیقت، 
هاي آموزشی  ت علمی در سطوح گروهأاعضاي هی

مشارکت اعضاي مربوط به ، این دو مورد باشد
ها و دانشگاه  ت علمی در سطح دانشکدهأهی
در هرحال مدیریت تحقیقات در سطح . باشند یم

ها از طریق مشارکت در امور  دانشگاه و دانشکده
هاي مربوطه ضروري به نظر  مدیریتی و طرح

رسد و مبین عنصر ساماندهی و مدیریت  می
 و 24، 23، 12( تحقیقات کشاورزي دانشگاهی است

مشارکت اعضاي "به مربوط اولویت چهارم ). 25
هاي تحقیقاتی سایر فعالیتت علمی در أهی

نتایج حاصل از باتوجه به . باشدمی "ها دانشگاه
دانشگاهی در امور مختلف از جمله  همکاري بین

 کارکرد  مؤلفه  این  ، )22  و  19،  18،  3 (پژوهش
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   علمی کشاورزي أت کارکرد پژوهشی اعضاي هیچگونگی - 1جدول 

  
 

نوع فعالیت تحقیقاتی ردیف
 

 رتبه
ضریب 

غییراتت  
انحراف 
 معیار

 *میانگین

)ها و شوراهاي پژوهشی نظیر معاونت(دانشگاه / مدیریت و سازماندهی امور پژوهشی در سطح دانشکده 1  2 1/24  08/2  6/8  

3/16 1 هدایت و مدیریت تحقیقات دانشجویی در سطح تحصیالت تکمیلی 2  52/1  31/9  

هاي تحقیقاتی در سطح دانشگاه مشارکت در طرح 3  3 3/36  42/2  68/6  

ها مشارکت در تحقیقات سایر دانشگاه 4  4 4/43  84/2  55/6  

5 
  گزاري تحقیقات کشاورزي ریزي و سیاست هاي برنامه مشارکت در مجامع و نشست

)ها ها و کمیسیون ها، شوراهاي تحقیقات و آموزش کشاورزي استانی، کمیته نظیر گردهمایی(
 

6 8/53  44/2  54/4  

هاي تحقیقاتی با همکاري مؤسسات تحقیقات و آموزش کشاورزي رحمشارکت در ط 6  5 1/48  88/2  98/5  

4/57 7 مشارکت در تحقیقات سایر ادارات دولتی 7  06/2  59/3  

هاي تحقیقاتی هاي ترویجی و انتشار یافته مشارکت در فعالیت 8  8 8/70  64/1  32/2  

لتی داخلیهاي تحقیقاتی موسسات خصوصی و غیردو مشارکت در طرح 9  9 9/81  98/1  42/2  

المللی هاي تحقیقاتی مراکز خارجی و بین مشارکت در طرح 10  10 9/83  58/1  89/1  
  
   )بیشترین( 10 و) کمترین( 0: اي درجه 10  دادنمقیاس نمره - *

 
.  اهمیت استدارايت علمی أپژوهشی اعضاي هی

 داشتن   با شاورزيک آموزش   و  تحقیقات سازمان
نقش  و مراکز تحقیقاتی ملی و استانی سساتؤم

و دارد  تحقیقات کشاورزي کشور انجامدر مهمی 
ت علمی أرود مشارکت اعضاي هی انتظار می

دانشگاهی و محققان سازمان تحقیقات و آموزش 

  را در حوزه1 اي افزایانه هاي هم کشاورزي ظرفیت
امر تحت نام این . افزایش دهدتحقیقات کشاورزي 

هاي تحقیقاتی با همکاري  طرحمشارکت در "
 از سوي "سسات تحقیقات و آموزش کشاورزيؤم

رتبه در ت علمی دانشگاهی مطرح و أاعضاي هی
  .قرار داردپنجم 

                                                   
1 -  Synergetic capacities 

Archive of SID

www.SID.ir



 
 

  آموزش عالی کشاورزي ل مؤثر بر کارکرد پژوهشی اعضاي هیأت علمی مرکزبررسی عوام

 

53

ریزي  هاي برنامه مشارکت در مجامع و نشست"
  نظیر( اري تحقیقات کشاورزيزگ و سیاست
ها، شوراهاي تحقیقات و آموزش  گردهمایی

هاي  ها و کمیسیون کشاورزي استانی، کمیته
به هرحال الزم . قرار دارد رتبه ششم در ")مربوطه

ت علمی و أاست زمینه براي مشارکت اعضاي هی
ریزي،  پژوهندگان دانشگاهی در مجامع برنامه

 برايگزاري و مدیریتی تحقیقات کشور سیاست
 اي آنها و نیز هماهنگ حرفهاستفاده از توانایی 

گاهی با جریان  تحقیقات کشاورزي دانشنمودن
هاي کالن  درقالب برنامه( تحقیقات کشاورزي کشور

. فراهم آید) سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي
عالوه بر سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي، 

ت علمی کشاورزي و أممکن است اعضاي هی
 داراتپژوهندگان دانشگاهی در تحقیقات سایر ا

شی رتبه این کارکرد پژوه. دولتی مشارکت نمایند
ت علمی در أمشارکت اعضاي هی". قرار داردهفتم 
 "هاي تحقیقاتی هاي ترویجی و انتشار یافته فعالیت

 تداوم نظیر) در پرتو خدمات اجتماعی دانشگاهی(
، 2(  از تحقیقناشیپیوستار توسعه دانش و فناوري 

 قرار دارد و کم بودنرتبه هشتم در ) 25 و 17
ت علمی أضاي هی مشارکت محدود اعآنمیانگین 

 درمورد امراین . دهدرا نشان میدر این زمینه 
هاي  ت علمی در طرحأمشارکت اعضاي هی

سسات خصوصی و غیردولتی داخلی ؤتحقیقاتی م
 مشارکت  بودن محدودامر نشانهاین . وجود داردنیز 

بخش خصوصی و غیردولتی در تحقیقات کشاورزي 
  نهادياین در حالی است که رویکردهاي . باشدمی
  

نوین در تحقیقات کشاورزي لزوم جلب مشارکت و 
اري بخش خصوصی و غیردولتی در زگ سرمایه

). 21 و 20، 5(دهند را نشان میتحقیقات کشاورزي 
اي و  هاي منطقه گسترش همکاريبا  درضمن

 از مزایاي روابط علمی، پژوهشی و بایدالمللی،  بین
لی هاي م  نوسازي و بهسازي ظرفیتبرايفناوري 

- بهره دانش، نوآوري، پژوهش و فناوري زمینهدر 
 قابلیت نظیری یاتصوتوجه به خص. گیري نمود

، قابلیت تطبیق و تعدیل علوم و فراهم نمودن ایده
 سرمایه عمومی، زبان و فرهنگ عنوانفناوري به 

 علم و فناوري زمینهلزوم ایفاي نقش در ، 1 جهانی
 روابط و یقاز طر متقابل از آن گیريبهرهجهان و 
شان المللی اهمیت موضوع را ن هاي بین همکاري

حوزه امر مهم در این ). 21 و 19، 5، 4 (دهدمی
طور مشخص هتحقیقات کشاورزي کشور و ب

دق اتحقیقات کشاورزي دانشگاهی کشور نیز ص
هاي  مشارکت در طرح"عنصر تحت عنوان  و است

 شده ارایه "المللی تحقیقاتی مراکز خارجی و بین
ت أمشارکت اعضاي هیدهد که نتایج نشان می. است

  . بسیار محدود استعلمی کشاورزي در این زمینه 
  ت علمی أاي اعضاي هی  حرفهخصوصیات -

ـ    ت علمـی در چـارچوب وظـایف     أاعضاي هی
ــه ــه اي خــویش  حرف ــوزش،  در زمین ــدریس و آم ت

ــدمات دانــشگاهی     ــه خ ــژوهش و ارای   فعالیــتپ
ــد  ــد). 25 و 9، 7، 6(دارن ــی از) 2(ول در ج  برخ

ـ      هاي حرفه   شخصهم ت علمـی ارایـه     أاي اعـضاي هی
  . شده است

                                                   
1 - Global culture, language and capital 
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  اي برگزیده اعضاي هیأت علمی  هاي حرفه  مشخصه- 2جدول 

  

 نما میانه میانگین خصوصیات ردیف
انحراف 

 معیار
 بیشترین کمترین

) سال(سابقه تدریس در مقطع کارشناسی  1  3/14  9 8 23/11  1 35 

)سال(مقطع تحصیالت تکمیلی سابقه تدریس در  2  2/9  3 1 43/8  0 29 

)سال(اجرایی در دانشگاه / سابقه فعالیت مدیریتی 3  3/4  2 0 20/6  1 15 

)سال(ها و مراکز آموزش عالی  تجربه همکاري با سایر دانشگاه 4  9/3  3 2 75/2  0 9 

)سال(هاي اجرایی  ها و ارگان با سازمان) اي، مدیریتی، تحقیقاتی مشاوره(تجربه همکاري  5  7/3  1 0 25/6  0 21 

)ماه(مدت زمان مطالعاتی  6  3/3  3 2 57/7  0 32 

)تعداد(ها و مجامع علمی  عضویت در انجمن 7  0/2  2 0 20/1  0 3 

) سال اخیر3در طول (هاي آموزشی  ها و دوره شرکت در کارگاه 8  0/2  1 0 31/2  0 9 

)ساعت(میزان استفاده از اینترنت در روز  9  3/2  2 2 27/1  0 5 

1/11 تعداد مقاله علمی منتشر شده در مجالت علمی معتبر 10  8 6 97/8  1 44 

7/0 تعداد کتب تألیف 11  0 0 32/1  0 7 

8/0  شده تعداد کتاب ترجمه 12  0 0 24/1  0 5 

) سال اخیر3در (هاي معتبر علمی داخلی و خارجی  ارایه مقاله در همایش 13  7/8  5 5 12/10  0 23 

4/8 تعداد طرح پژوهشی انجام شده 14  6 5 18/3  1 14 

هاي راهنمایی شده نامه تعداد رساله و پایان 15  2/6  6 2 56/4  1 16 

هاي مشاوره شده نامه تعداد رساله و پایان 16  5/8  9 3 86/4  1 19 
  

ت علمـی    اعضاي هیأ  تدریس از وظایف اصلی   
). 6( باشد مراکز آموزش عالی کشاورزي به شمار می   

ت علمی در مقطع أمیانگین سابقه تدریس اعضاي هی
ــی  ــدریس در مقطــع   و 3/14کارشناس ــانگین ت  می

ایـن امـر   . باشـد   مـی سـال    20/9تحصیالت تکمیلی   

باتوجه به قـدمت نـسبی بیـشتر مقـاطع کارشناسـی            
. نسبت به تحـصیالت تکمیلـی قابـل انتظـار اسـت            

اجرایـی اعـضاي    /میانگین سـابقه فعالیـت مـدیریتی      
ــ ــشگاه تأهی ــانگین و  ســال 31/4 علمــی در دان می

هـا و   ت علمی با سایر دانـشگاه أهمکاري اعضاي هی  
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هـا و     و بـا سـازمان    سـال    89/3مراکز آموزش عالی    
 سـال   7/3هاي مختلـف      هاي اجرایی در زمینه     ارگان
ـ     . باشدمی ت علمـی   أبه هرحال همکاري اعضاي هی
  مشاوره، پژوهشنظیر(اي  هاي حرفه   ویژه در زمینه  هب

توانـد     مـی  )اداراتهـا و      و آموزش با سایر دانـشگاه     
ــث  ــارآیی  باع ــزایش ک ــده و  اف ــا ش تخصــصی آنه

 ایجـاد تخصـصی را    ارتباطات  اي و     پیوندهاي حرفه 
ت أاین امر منـافع متقابـل بـراي اعـضاي هیـ           . نماید
 و در   ادارههاي    دستگاهسایر   دانشگاه متبوع و      علمی،

ـ       تمـاعی  خـدمات اج  ه عنـوان    کل جامعه را دارد و ب
ــشگاهی  ــیدان ــی). 24 و 19(شــود محــسوب م   ول

اعمال نظارت الزم براي کسب اطمینان از       هرحال  به
 امــورت علمــی در أعملکــرد مطلــوب اعــضاي هیــ

کارکردي مورد انتظار در حوزه تـدریس و پـژوهش        
  .دباش ضروري می

 افزایش سطح علمیت علمی براي أاعضاي هی
 هبودبراي بگیري اقداماتی  پی بهخویش نیاز

گذراندن . )16 و 4، 1(د دارند اي خو حرفه
 بهبودهاي   یکی از زمینههاي مطالعاتی فرصت
در عملکرد افزایش ت علمی أ اعضاي هی1 اي حرفه

هاي میانگین گذراندن فرصت. استپژوهش زمینه 
  استماه  3/3گویان مطالعاتی از سوي پاسخ

 ها و مجامع علمی  عضویت در انجمن.)2جدول (
  ون سرمایه اجتماعی در حوزه دانش وکه همچ
سازي  ، فرصتی براي شبکهباشد می 2 پژوهش

                                                   
1 - Professional development 

2 - Social capital of knowledge and research 

ها و ها، دیدگاه ایده ارتباط متقابل و 3 اي حرفه
ها و درنتیجه ارتقاي ظرفیت علمی محسوب  آموخته
ها و مجامع  عضویت در انجمنمیانگین . شود می

 میانگین نوبت و دوگویان  از سوي پاسخعلمی
ها و  ت علمی در کارگاهأهیشرکت اعضاي 

هاي یادگیري  هاي آموزشی به عنوان موقعیت دوره
استفاده اعضاي نوبت و میانگین  دو) 16 (4 اي حرفه
یابی  ت علمی از اینترنت در روز براي اطالعأهی

  .)2جدول (است  ساعت در روز 3/2 5 اي حرفه
ت علمـی  أاعـضاي هیـ   6 اي دستاوردهاي حرفه 
با انتشار، پژوهش و مشاوره     درقالب خدمات مرتبط    

ـ       . باشدمی ت أمیانگین تعداد مقاله علمی اعـضاي هی
، میانگین تعداد 05/11علمی در مجالت علمی معتبر 

 82/0 و   71/0ترتیـب    بـه   شده لیف و ترجمه  أکتب ت 
ـ        . باشدمی ت أمیانگین مقالـه ارایـه شـده اعـضاي هی

هاي معتبر علمی داخلی و خارجی     علمی در همایش  
در زمینه دسـتاوردهاي    .  است 7/8  اخیر  سال سهدر  

توان به تعداد طرح پژوهشی انجام شده         پژوهشی می 
ت علمی اشاره نمود که میانگین أاز سوي اعضاي هی  

 تحقیقــات تحــصیالت تکمیلــی یــا.  اســت37/8آن 
هـاي نظـام ملـی        لفهؤتحقیقات دانشجویی یکی از م    

  ویژه تحقیقـات دانـشجویی    هتحقیقات کشاورزي و ب   
  

                                                   
3 - Professional networking 

4 - Professional learning 

5 - Professional information-seeking 

6 - Professional outcome  
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فعالیـت  معیارهاي  یکی از   ). 22 و   21،  16(شد  بامی
ــ ــشاوره و  أاعــضاي هی ــه، م ــن زمین ت علمــی در ای

ــه ــشجویی در ســطوح  نامــه راهنمــایی پایان هــاي دان
 .مختلف اعم از کارشناسـی ارشـد و دکتـري اسـت           

و  هـاي راهنمـایی     نامـه   رساله و پایـان   تعداد  میانگین  
ت علمی بـه ترتیـب   أ اعضاي هی  توسطمشاوره شده   

 .باشدمی 45/8 و 15/6
 تحلیل کارکرد پژوهشی اعضاي هیأت علمی در -

  زمینه هاي مختلف تحقیقات کشاورزي

ي بررسی رابطه بین برخی برا : روابط همبستگی
اي و کارکرد پژوهشی  متغیرهاي فردي و حرفه

ت علمی کشاورزي روابط همبستگی أاعضاي هی
   متغیرهايچون. استحاسبه شده آنها م
 پارامتري به صورت) اي ي و حرفهفرد(بین  پیش

بوده و متغیر مالك نیز یک شاخص توسعه یافته 
است، بنابراین از ضریب همبستگی پیرسون براي 

شد بین متغیرهاي نامبرده استفاده  تحلیل روابط
  ). 3جدول (

  
  ورزي ت علمی کشاأاي با کارکرد پژوهشی اعضاي هی متغیرهاي فردي و حرفهمقداري از  رابطه - 3جدول 

  
)اي هاي حرفه ها و دستاورد مشخصه(بین  متغیرهاي پیش ردیف اي متغیر مالك کارکرد حرفه سطح   ضریب  همبستگی 

074/0 نسبی سن 1  
-238/0 نسبی سابقه تدریس در مقطع کارشناسی 2 * 
647/0 نسبی سابقه تدریس در مقطع تحصیالت تکمیلی 3  ** 
اجرایی در دانشگاه / سابقه فعالیت مدیریتی 4 -351/0 نسبی   
ها و مراکز آموزش عالی تجربه همکاري با سایر دانشگاه 5 263/0 نسبی  * 
هاي اجرایی ها و ارگان با سازمان) اي، مدیریتی، تحقیقاتی مشاوره(تجربه همکاري  6 211/0 نسبی   
هاي مطالعاتی گذارنده شده فرصت 7 317/0 نسبی  * 
ها و مجامع علمی عضویت در انجمن 8 311/0 نسبی  * 
) سال اخیر3در طول (هاي آموزشی  ها و دوره شرکت در کارگاه 9 323/0 نسبی  * 
)ساعت(میزان استفاده از اینترنت در روز  10 286/0 نسبی  * 
714/0 نسبی تعداد طرح پژوهشی     11  ** 
ت علمی معتبر منتشر شده در مجالتعداد مقاله 12 466/0 نسبی   ** 
162/0 نسبی تعداد کتب تألیفی 13  
اي تعداد کتاب ترجمه 14 226/0 نسبی   
295/0 نسبی   راهنمایی شده نامه  تعداد رساله و پایانتعداد 15  * 
مشاوره شده  نامه تعداد رساله و پایانتعداد  16 258/0 نسبی  * 
 نسبی  علمی داخلی و خارجی هاي معتبر ارایه مقاله در همایش 17

زي
اور
کش

ی 
علم

ت 
هیأ

ي 
ضا
 اع
شی

ژوه
د پ
رکر

کا  

123/0  
  

  .دار است معنی درصد1  و5 در سطحهمبستگی به ترتیب :    **و  *
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در ت علمی أاعضاي هیسابقه تدریس رابطه 
 با کارکرد پژوهشی آنها منفی و مقطع کارشناسی

که تدریس در سطح علت این است . دار است معنی
 کارشناسی برخالف مقطع تحصیالت تکمیلی با

در مقطع کارشناسی اعضاي . پژوهش همراه نیست
ف فعالیت وصرمغلب وقت خود را ات علمی أهی

 است  فعالیت تحقیقاتی آنها کم ونمایندمیآموزشی 
ت أاعضاي هی تدریس رابطه سابقه. )21 و 16(

 و فعالیت در مقطع تحصیالت تکمیلیعلمی 
رابطه بین . استدار مثبت و معنیتحقیقاتی آنها 

ت علمی با سایر أهمکاري اعضاي هیتجربه 
ها و مراکز آموزش عالی با کارکرد پژوهشی  دانشگاه
به هرحال همکاري اعضاي . دار است معنیآنها
ها و مراکز آموزش  ت علمی با سایر دانشگاهأهی

 در امور پژوهشی  همکاريتواند زمینه عالی می
  .)25 و 19، 9(را فراهم نماید مشترك 
هاي فعالیت تحقیقاتی   یکی از زمینهچون
هاي تحقیقاتی ت علمی، هدایت فعالیتأاعضاي هی

 لذادانشجویان در سطح تحصیالت تکمیلی است، 
و مشاوره با راهنمایی فعالیت تحقیقاتی 

  .دار است و معنی مثبتدانشجویانهاي  نامه پایان
اي مرتبط با فعالیت  متغیرهاي حرفهتعدادي از 

، عضویت در فرصت مطالعاتینظیر (پژوهشی 
ها و  ها و مجامع علمی، شرکت در کارگاه انجمن

 از جمله )هاي آموزشی و استفاده از اینترنت دوره
ت علمی أ اعضاي هی  اقدامات مرتبط با حرفه

این است که در جهت بهبود انتظار  و محسوب شده
کشاورزي ت علمی أکارکرد پژوهشی اعضاي هی

رکرد پژوهشی  این متغیرها با کارابطه. مؤثر باشند
جدول (دار است مثبت و معنیت علمی أاعضاي هی

 رساله تعداداز بین متغیرهاي دستاوردي، رابطه ). 3
 و مشاوره با کارکرد شده  راهنمایی نامه و پایان

 و تعداد طرح پژوهشی و 95پژوهشی در سطح 
 با  منتشر شده در مجالت علمی معتبرتعداد مقاله

رصد مثبت و د 99کارکرد پژوهشی در سطح 
اجرایی در /سابقه فعالیت مدیریتی. دار است معنی

هاي  ها و ارگان دانشگاه، تجربه همکاري با سازمان
، ارایه مقاله  شدهلیف و ترجمهأاجرایی، تعداد کتب ت

هاي معتبر علمی از جمله متغیرهاي  در همایش
با کارکرد پژوهشی اعضاي ها آنباشند که رابطه  می
  .ار نیستدمعنیت علمی أهی

ثر بر ؤبررسی عوامل مبراي  :تحلیل روابط همبستگی 
ت علمی مورد مطالعه أکارکرد پژوهشی اعضاي هی

متغیرها در مدل رگرسیونی گام به گام تعدادي از 
مشخصات مدل حاصل از هر مرحله  .شدمنظور 

شامل متغیرهاي ورودي و نیز ضریب همبستگی و (
ایه شده ار) 4( در جدول )ضریب تعیین مربوطه

 . است
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  گانه هاي رگرسیونی حاصل در مراحل ششهاي مدل مشخصه - 4 جدول
  

 Fمقدار   (R2)  ضریب تعیین  Rهمبستگی ضریب  متغیر گام

769/0 سابقه تدریس در مقطع تحصیالت تکمیلی 1  591/0  47/413  ** 

806/0  منتشر شده در مجالت علمی معتبرتعداد مقاله 2  650/0  61/309  ** 

ها و مراکز آموزش عالی تجربه همکاري با سایر دانشگاه 3  819/0  671/0  72/251  ** 

827/0 میزان استفاده از اینترنت  4  684/0  58/206  ** 

هاي مطالعاتی گذارنده شده فرصت 5  832/0  692/0  33/175  ** 

ها و مجامع علمی عضویت در انجمن 6  833/0  694/0  46/150  ** 

  .دار است معنی درصد1  و5 در سطحرتیب تهباثر  :   **و  *

  
 سابقه فعالیت پژوهشیدر اولین گام متغیر 

 )R( مقدار ضریب همبستگی چندگانهمنظور شده و 
رآورد  ب591/0 و ضریب تعیین برابر 769/0برابر 
 درصد تغییرات متغیر وابسته 60حدود .  استشده

ورود سایر متغیرها در . کند را این متغیر تبیین می
تغییر اندك در ضریب سبب پنج مرحله دیگر 

پس حدود .  استشدههمبستگی و ضریب تعیین 
کارکرد "متغیر وابسته یا  درصد از تغییرات 69

توسط متغیرهاي  "ت علمیأپژوهشی اعضاي هی
معادله خطی حاصل از . مزبور تعیین شده است

  :به صورت زیر است ی گام به گام تحلیل رگرسیون

 Y = 69/1  + 89/1  X1  14/0 - X2  + 85/0  X3 +  
28/0 X4 + 19/0  X5 +  27/0 X6 

  
کارکرد پژوهشی اعضاي :   Yدر این معادله،

سابقه تدریس در مقطع  : X1، ت علمیأهی
 منتشر شده در تعداد مقاله : X2، تحصیالت تکمیلی

همکاري با سایر :  X3، مجالت علمی معتبر
ان استفاده میز : X4، ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه

: X6 و فرصت مطالعاتی :  X5، از اینترنت در روز
  .  استها و مجامع علمی عضویت در انجمن

Archive of SID

www.SID.ir



 
 

  آموزش عالی کشاورزي ل مؤثر بر کارکرد پژوهشی اعضاي هیأت علمی مرکزبررسی عوام

 

59

   خالصه مدل: خصوصیات مدل نهایی معادله رگرسیونی- 5جدول 
  

ها و متغیرها مشخصه B ضریب غیراستاندارد Beta ضریب استاندارد شده t دار بودنسطح معنی  

00/0  47/2  _ 69/1   ثابتمقدار 

00/0  80/6  395/0  89/1  سابقه تدریس در مقطع تحصیالت تکمیلی 

00/0  61/5-  307/0-  14/0-  تعداد مقاله منتشر شده در مجالت علمی معتبر 
00/0  35/3  107/0  85/0 ها و مراکز آموزش عالی همکاري با سایر دانشگاه   

00/0  17/3  113/0  28/0  میزان استفاده از اینترنت  
00/0  11/3  110/0  19/0 هاي مطالعاتی فرصت   

03/0  12/2  103/0  27/0 ها و مجامع علمی عضویت در انجمن   

  
نشان ) 1( هاي هر متغیر در شکل اندازه پیکان

سابقه تدریس در مقطع تحصیالت دهد که می
تکمیلی و تعداد مقاله منتشر شده در مجالت علمی 

در  بیشترین اهمیت دارايدر بین سایر متغیرها معتبر 
ت علمی أتبیین کارکرد پژوهشی اعضاي هی

 مطالعاتسایر نتایج با ها  این یافته. کشاورزي دارند
  . )23 و 20، 4، 1(تطابق دارد 
  پیشنهادات

ت عملی در ابعاد أاي اعضاي هی  حرفهبهبود -
مختلف آموزشی، پژوهشی و مدیریتی امري 

گذراندن  برايریزي  برنامه. رسد ضروري به نظر می
ت علمی، أ اعضاي هیتوسطمطالعاتی فرصت 

ها و مجامع علمی، شرکت  عضویت آنها در انجمن
هاي آموزشی و نیز فراهم  ها و دوره در کارگاه

آوردي تسهیالت شبکه و امکان استفاده از اینترنت 
  . انجام شود

ت علمـی بـا سـایر     أتسهیل همکاري اعـضاي هیـ      -
سـسات  ؤها و مراکز آمـوزش عـالی و نیـز م      دانشگاه

ــاتی  ــرايتحقیق ــافع حاصــل از  ب ــسب من  انجــام ک
 در حـوزه پـژوهش و فنـاوري          مشتركهاي    ظرفیت

اي پیـشنهاد      یک نگرش شـبکه    به صورت کشاورزي  
مؤسسات الزم بین   ارتباطات  است  لذا الزم    .شود  می

تحقیقــات کــشاورزي و مراکــز آمــوزش عــالی     
المللی  اي و بین کشاورزي کشور و نیز با مراکز منطقه

  .ودایجاد ش
ت علمی از طریق اعطاي أاعضاي هیتشویق  -

 مناسب در قبال دستاوردهاي پژوهشی، يامتیازها
 براي حفظ مالکیت اسبنامه من تدوین یک نظام

ت علمی و برقرار أمعنوي تولیدات علمی اعضاي هی
 در هامیزان فعالیت آننمودن توازن و تناسب در 

موزش، یعنی آ(ارتباط با کارکردها و وظایف مربوطه 
 . شود  پیشنهاد می)تی و خدماتییپژوهش، امور مدیر
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 استقرار فرآیند براياي تخصصی  کمیته یا سامانه -
 کشاورزي با مشارکت بخشسنجی در علم

 مسئول يها و نیز با جلب حمایت نهادها دانشگاه
   منظم فرآیند تولیداتگزارشتهیه  ارزیابی و براي
  علم 

 براي اسبریزي من هساختار و روند برنامتدوین  -
تدوین برنامه کار . تحقیقات کشاورزي دانشگاهی

راهبردي تحقیقات کشاورزي دانشگاهی با هماهنگی 
از جمله سازمان تحقیقات و آموزش ( ذیربط داراتا

   )کشاورزي
  

  
  

 
 
 
 
 
 

 
  

  
  
  
  
  

  زي  اهمیت نسبی متغیرهاي مستقل در تبیین کارکرد پژوهشی اعضاي هیأت علمی کشاور- 1شکل 

 
  منابع مورد استفاده

  .1376. و شمسایی، ا. م.  حسینی، س- 1
ها از دیدگاه موانع و تنگناهاي پژوهشی در دانشگاه

مجموعه . هاي کشاورزي اعضاي هیأت علمی دانشکده
دانشگاه . مقاالت نخستین سمینار آموزش عالی در ایران

  .عالمه طباطبایی، تهران

  آوري و دانش انتقال فن. 1379.  زمانی، غ- 2
ارتباط بین دانشکده : کشاورزي، مطالعه موردي

علوم و . کشاورزي دانشگاه شیراز و ترویج کشاورزي
  . 23-42): 1(4فنون کشاورزي و منابع طبیعی 

وري  شناخت بهره. 1383. ر. و بهرنگی، م. ر.  سنجري، ا- 3
  مطالعه .  آن بر  حاکم  سازمانی  فرهنگ   و تحقیقات

307/0-  
 

107/0  
 

395/0  
 

103/0  
 

110/0  
 

113/0  
 

هاي مطالعاتی فرصت ها  همکاري با سایر دانشگاه 
 و مراکز آموزش عالی

سابقه تدریس در مقطع 
 تحصیالت تکمیلی

 کارکرد پژوهشی

ها و مجامع  عضویت در انجمن
 علمی

 

 منتشر شده در مجالت علمی تعداد مقاله میزان استفاده از اینترنت
 معتبر
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فصلنامه  .هاي مستقر در تهران از دانشگاهیکی : موردي
  : 32و31آموزش عالی ریزي در  پژوهش و برنامه

37-1 . 

  بررسی نقش عوامل. 1378. و همکاران.  ملک محمدي، ا- 4
  

مشوق و بازدارنده در جلب هیأت علمی کشاورزي و 
مجموعه مقاالت اولین . منابع طبیعی به انجام تحقیق
مرکز .  پژوهشی کشورکنفرانس علمی بررسی مسایل

  .تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران
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