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ڪليدواژهها
ارتباطات علمی ،تضاد سازمانی ،سبک رهربی ،سبکشناختی ،ویژگیهای شخصیتی

دوره بيست و هشتم ،شامره دوم ،تابستان 1396

چکیده
هدف :شناسایی میزان عوامل اثرگذار رفتاری بر ارتباطات علمی و تولیدات علمی
اعضای هیأت علمی دانشگاههای ایران.
روششناسی :در این پیامیش تحلیلی با استفاده از پرسشنامه پژوهشگرساخته 378
عضو هيأت علمی دانشگاهها در مراکز استانها بهروش منونهگیری طبقهای انتخاب
و عوامل اثرگذار بر رفتار ارتباطات و تولیدات علمی آنها بررسی شد.
یافتهها :متغیرهای ویژگیهای شخصیتی ،سبک شناختی ،تضاد سازمانی ،و سبک
رهربی میتوانند واریانس ارتباطات علمی را بهصورت معناداری تبیین کنند .اما
متغیرهای مهارتهای ارتباطی و اطالعاتی و انحراف از هنجارهای اجتامعی و
شناختی علم سهمی در این پیشبینی نداشتند .همچنین ،بین ارتباطات علمی با
تولیدات علمی رابطه معناداری بهدست آمد و از نظر آماری توانست واریانس
تولیدات علمی را بهصورت معناداری تبیین کند.
نتیجهگیری :گرچه بیشرت متغیرهای عوامل رفتاری بر ارتباطات علمی تأثیر مستقیم
داشته است؛ اما ،این عوامل بهواسطه ارتباطات علمی بر تولیدات علمی آن تأثیرگذار
بوده است .تولیدات علمی میتواند با توسعه ارتباطات علمی افزایش یابد و متغیر
ارتباطات علمی نیز خود میتواند متأثر از ویژگیهای شخصیتی ،سبک شناختی،
تضاد سازمانی ،و سبک رهربی باشد.
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جامعهشناسی علم ،یکی از زیرشاخههای بهنسبت جوان جامعهشناسی و شامل مطالعه
رابطه بین فضای علم و جامعه است (میرزایی و همکاران1385 ،؛ نشاط.)1386 ،
مکتب جامعهشناختی علم با رهبری کوهن در سال  1960آغاز شد و تا امروز در
حوزههای مختلف ،بهویژه حوزه علوم انسانی ،مورد توجه قرار گرفته است .از منظر
این مکتب ،دانشمندان هر علمی سازندگان ج ّو علمی هر مقطعی از تاریخ هستند
و هر دانشمند جدیدی نیز که قصد پژوهش داشته باشد باید در این فضا فعالیت
کند (کاظمی و همکاران .)1392 ،پژوهشگران و دانشمندان موجودی منفک از متن
اجتماعی خود نیستند و وجوه اجتماعی زندگی و کار دانشمندان بر فعالیت علمی
آنان تأثیر میگذارد (موسوی 1387 ،به نقل از بلوم .)1977 ،5بهزعم کوهن (،)1383
در جوامع علمی نوعی ساختار علمی وجود دارد که دانشمندان را تحت مجموعه
مشترکی از ارزشها و هنجارها گرد هم آورده است.
جامعهشناسان علم بر اهمیت ارتباطات بهعنوان سازوکار اصلی تکوین و تولید
علم تأکید کردهاند و پیشرفت علم را بازتابی از نظام ارتباطی آن میدانند .ارتباط
علمی در درون سازمانهای آموزشی و پژوهشی نيز همواره يکی از عوامل تأثیرگذار
بر توليد و گسترش دانش بوده است و اين ارتباطات زمينه ايجاد انسجام و هماهنگی
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در جامعه علمی است (محمدی .)1386 ،بنابراین ،مواردی مانند جامعه علمی و
ارتباطات علمی میان دانشمندان باید در جامعهشناسی علم مورد توجه قرار گیرد
(خسروجردی.)1385 ،
ارتباطات علمی ،مجموعهای از ارتباط اجتماعی و موضوعی چندوجهی است که
تحت یک تحول عمیق قرار گرفته است (آدلیزکو .)2013 ،1ارتباط علمی ،سنگ بنای
مهم علم جدید تلقی میشود و نقش بسزایی در توسعه علم دارد (ابراهیمی.)1372 ،
نظام ارتباط در علم ،مبتنی بر انتقال اطالعات و نتايج فعاليتهای علمی از طريق
شبکه متخصصان است (خسروجردی 1385 ،نقل از کوپر1985 ،2؛ ابراهيمی.)1372 ،
در حال حاضر ،نظامهای نوین تولید علم مبتنی بر اصول و سازوکارهای شبکههای
علمی و همکاریهای بین دانشمندان و تبادل اطالعات و یافتههای پژوهشی و
مرجعیت نهاد دانشگاه و اجتماعات علمی شکل گرفته است (محسنیتبریزی ،قاضی
طباطبایی ،و مرجانی.)1389 ،
امروزه ،توانایی دانشمندان در برقراری ارتباط علمی در سطح ملی و بینالمللی،
یکی از مهمترین عواملی است که به افزایش فعالیتهای پژوهشی در میان پژوهشگران
منتهی میشود .به همین سبب ،نقش مهمی در توسعه علمی دارد و مورد توجه
سازمانهای آموزشی و پژوهشی قرار گرفته است .در فرایند ارتباط علمی از مبدأ
پیام ،پیام ،مجرا و ابزار ارتباطی تا مقصد ،و بازخورد به آن ،اعضای هیأت علمی،
پژوهشگران ،ناشران ،و کتابخانهها از نقشآفرینان آن هستند .بدیهی است ارتباطات
علمی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که بیتوجهی یا کمتوجهی به آن سبب
ضعف ارتباطات علمی در جامعه علمی خواهد شد .در این راستا ،پژوهش حاضر
درصدد برآمد تا با اکتشاف عوامل رفتاری مؤثر بر ارتباطات علمی اعضای هیأت
علمی فرضیههای زیر را بررسی کند:
•عوامل رفتاری قابلیت پیشبینی تغییرات ارتباطات علمی را دارند؛
•عوامل رفتاری قابلیت پیشبینی تغییرات تولیدات علمی را دارند؛ و
•ارتباطات علمی قابلیت پیشبینی تولیدات علمی را دارند.
عوامل رفتاری در این پژوهش شامل ویژگیهای شخصیتی (شامل اعتماد،
اشتیاق ،و مصاحبت علمی) ،سبک شناختی (شامل خالقیت ،تجربه ،و ایدههای
مبتکرانه) ،مهارتهای ارتباطی و اطالعاتی (شامل ارتباط کالمی ،غیرکالمی ،درک
نیازها ،جستجو ،و دسترسی به اطالعات) ،تضاد سازمانی (شامل سلیقههای فکری و
همفکری) ،انحراف از هنجارهای اجتماعی و شناختی علم (شامل تقلب و سرقتهای
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علمی) ،و سبک رهبری است.
منظور از "ارتباطات علمی" ،انواع روابط متقابل میان اعضای هیأت علمی است
که به تبادل اندیشهها منجر میشود .منظور از "تولیدات علمی" نیز تألیف کتاب،
ترجمه کتاب ،مقاله  ،ISIمقاالت علمی -پژوهشی ،مقاالت علمی -ترویجی ،مقاالت
ارائهشده در همایشها ،و طرحهای پژوهشی در دوره حیات علمی آنهاست.
پژوهشهای اولیه در حوزه ارتباطات علمی به دهههای  1960و  1970برمیگردد
که در مقاالت متعددی از جمله منزل1964( 1؛ 1966؛  ،)1967کرافورد،)1971( 2
6
گاروی و گریفیث ،)1972( 3پرایس ،)1986( 4ایخامنور ،)1990( 5کیویک و الرسن
( ،)1994روزنتال و گرتس ،)1997( 7موالدزی ،)2005( 8زوکاال،)2006( 9
موکهرجی ،)2009( 10و گلینیمقدم و مؤمنی )2014( 11به جنبههای نظری و مفهومی
آن توجه بیشتری شده است .آنها بهدنبال کشف الگوهای ارتباط علمی و ویژگیهای
آن بودند .از دهه ،1990نویسندگانی مانند هارد )2000( 12به تأثیر فناوریهای
13
اطالعاتی و ارتباطی ،بهویژه اینترنت ،بر ارتباطات علمی و پژوهش کاستا و مدوز
( )2000به تأثیر رایانه بر ارتباطات علمی در میان دانشمندان علوم اجتماعی پرداختند.
بررسی پژوهشهای ارائهشده در این دوره نشان میدهد که با افزایش ارتباطات
میانرشتهای ،افزایش طرحهای پژوهشی ،همکاریهای علمی بهشکل گروهی،
همکاریهای بینالمللی ،و افزایش دانشگاه نامرئی از تأثیرات استفاده ار فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی بهشمار میرود.
در داخل کشور پژوهشهایی بهصورت مقاالت مروری به بررسی ارتباطات علمی
پرداختهاند .برای مثال میتوان به پژوهشهای ابراهیمی ( ،)1372ریاحی (،)1374
محمدجعفری ( ،)1374قانع (1383؛  ،)1388خسروجردی ( ،)1385بهمنآبادی
( ،)1386برهمند ( ،)1386زوارقی (1388؛  ،)1389سهیلی ،دانش و فتاحی (،)1389
و پلویی و نقشینه ( )1395اشاره کرد .بهطور مثال ،پلویی و نقشینه ( )1394ارتباطات
علمی از منظر آرای نیکالس لومان 14را بررسی کردند .از دیدگاه لومان ،سیستم
ارتباطات علمی ،خرده سیستمی از نظام علمی و ایجاد آن معلول مدرنیته است.
ارتباطات علمی ،نظامی خودفروبسته است که باید حد و مرز خود را حفظ کند و
نباید رمزگان سایر سیستمها در آن بهکار برده شود.
در خصوص عوامل مؤثر رفتاری بر ارتباطات علمی ،پژوهشی بهصورت مستقیم
انجام نشده است؛ اما ،پژوهشهای اندکی در حوزه ارتباطات علمی و برخی مؤلفههای
مورد بحث این پژوهش انجام شده است که به مهمترین آنها در ادامه اشاره میشود:
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قانعیراد و قاضیپور ( )1381نشان دادند بخشی از عوامل هنجاری و سازمانی
پیشبینیشده در تبیین میزان تولید علمی نقش دارند .از بین این عوامل در درجه
اول ،میزان ارتباطات نقش مؤثری بر میزان تولید علمی در هر دو جامعه دانشگاهی
و پژوهشی داشته است.
رحيمی ( )1386دریافت که "اعتماد متقابل ميان همکاران برای در اختيار گذاشتن
دانش" تأثیرگذارترين عامل و "انگيزه يادگيری از همکاران و کسب تجربه برای انجام کار
گروهی" کمترين تأثیر را در تشويق افراد به همکاری علمی بهخود اختصاص میدهد.
یافتههای محمدی ( )1386نشان داد که میزان استفاده از ابزارهای ارتباط علمی
بر فعالیت علمی اعضای هیأت علمی مؤثر بوده و اینترنت نقش مهمی در کسب
اطالعات علمی داشته است .همچنین ،نتایج حاکی از آن بود که دانشگاه با صنعت و
دولت ارتباط کمی داشته است.
کریمیان و همکاران ( )1390نشان دادند تأثیر نگرشهای سیاسی مدیران
دانشگاهی بر فضای علمی و تغییر مداوم برنامهها بعد از تغییرات مدیریتی از مواردی
هستند که بیشترین مشکالت را بهخود اختصاص دادهاند.
ربانی ،ربانی ،و ماهر ( )1390نشان دادند متغیرهای میزان تعامالت و ارتباطات،
انرژی احساسی ،و اجماع معرفتی نیز یک رابطه مثبت و معنادار را با تولیدات علمی
نشان داد؛ اما ،در مدل رگرسیونی متغیر فضای توجه نمادین تأثیرگذاری معناداری را
بر تولید علمی نشان نداد و از معادله خارج شد.
قائمپور ( )1393نشان داد ارتباط اجتماعی و علمی میان دانشجویان بیش از
حد متوسط ،اما ارتباط استادان با دانشجویان در هر دو مورد (علمی و اجتماعی)
پایین است .ارتباط علمی دانشجویان با یکدیگر بر حسب جنسیت بهطور معنادار
متفاوت بود .همچنین ،بین ارتباط اجتماعی و ارتباط علمی استادان با دانشجویان
با مقطع تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد ،بدین معنا که هرچه مقطع تحصیلی
دانشجویان باالتر باشد ،استادان رابطه اجتماعی و علمی بهتر و بیشتری با آنان دارند.
رضائیان و همکاران ( )1394با بررسی مهارتهای ارتباطی اعضای هیأت علمی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال  1392نشان دادند بین مهارتهای ارتباطی با
متغیرهای جمعیتشناختی رابطه معناداری دیده شد .بهطور کلی ،مهارتهای ارتباطی
در بین اساتید هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در حد متوسط بود.
باقریبنجار و همکاران ( )1394میزان بهنسبت پایین ارتباطات علمی و سطح
متوسط خوداثربخشی شخصی و دانشگاهی را در دو دانشگاه شاهد و تهران نشان
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دادند؛ اگر چه میزان هر دو متغیر دانشگاه شاهد کمتر از دانشگاه تهران بود .همچنین،
ارتباط معنادار میان ارتباطات علمی و میزان خوداثربخشی شخصی و دانشگاهی در
میان دانشجویان وجود داشت.
جعفرزاده کرمانی ( )1394نیز به مطالعه تأثیر عوامل فردی بر رفتار اشتراک دانش
اعضای هیأت علمی رشته علم اطالعات و دانششناسی پرداخت .او نشان داد عامل
اعتماد ،همکاریها ،ارتباطات ،و توانایی اعضای هیأت علمی در کاربرد فناوریها
بهطور معناداری بر رفتار اشتراک دانش آنان تأثیر دارد.
زیاری و همکاران ( )1395نشان دادند از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه
علوم پزشکی سمنان متغیرهای انگیزه ،ویژگیهای شخصیتی ،حمایت ،بسترسازی
مناسب ،تعامل و کار تیمی ،و عوامل سازمانی (مدیریتی) بر پژوهش مؤثر است.
ملين )2000( 1با بررسی رخدادهای شبکههای علمی و گروههای پژوهشی و
دلیل همکاری متخصصان با هم نشان داد اجتماعی بودن افراد همچون دوستیهايي
که افراد با همديگر دارند از داليل اصلی همکاری علمی است.
پژوهش اسمیت وشوهو )2007( 2نشان داد بین سطوح اعتماد براساس جنسیت
آنان تفاوت معناداری وجود ندارد ،اما بین سطح اعتماد آنها ،براساس مرتبه علمی آنان
تفاوت معناداری وجود دارد؛ بهطوری که هرچه از مرتبه علمی استادیاری به استادی
حرکت میکند از میزان اعتماد استادان کاسته میشود.
تن و نور )2013( 3در پژوهشی نشان دادند که عامل اعتماد تأثیر بسزایی بر
اشتراک دانش در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه مالزی گذاشته است.
چِن و کی )2016( 4با مطالعه رفتارهای ارتباطی غیررسمی دانشمندان مؤسسه
پژوهشهای شیالت تایوان نشان دادند که دانشمندان شیالت ارتباطات چهره به
چهره را ترجیح میدهند .حمایت مالی و اخالقی یا هر دو از سوی سرپرست
انگیزهای مهم در تسهیل رفتارهای ارتباطی آنها دانسته شده است.
همانطور که مشاهده میشود در پژوهشهای پیشین بهصورت جزئی و جانبی به
ارتباطات علمی اشاره شده است؛ بهطوری که میتوان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:
پژوهشهای مرتبط با چگونگی و کارکردهای ارتباطات علمی ،پژوهشهای مرتبط
با استفاده از فناوریهای ارتباطاتی و اطالعاتی در ارتباطات علمی ،و پژوهشهای
مرتبط با تأثیر ارتباطات علمی بر تولید و کارآمدی علمی .باید به این نکته توجه
داشت که این پژوهشها نقاط اشتراک بسیاری دارند و در پارهای از پژوهشها
تفکیک کردن آنها کار آسانی نیست .هریک از عوامل بهکاررفته در پژوهشهای
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تأثیر عواملرفتاری بر ارتباطات
علمی :تحلیلی مبتنی بر ...

پیشین ،نقش مهم و اثرگذاری بر فرایند ارتباطات علمی دارند و مجموعه آنها عوامل
اصلی الگوی مفهومی مورد بررسی در این پژوهش را تشکیل میدهند.
روششناسی
این پژوهش بهشیوه پیمایشی -تحلیلی انجام شد .جامعه آماری  876,29نفر از
اعضای هيأت علمی دانشگاههای مراکز استانها (وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی؛
وزرات علوم ،تحقيقات و فناوری؛ و وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
بود که با تعیین حجم نمونه آماری براساس جدول کرجسی و مورگان)1970( 1
بهروش نمونهگیری طبقهای متناسب تعداد  380نفر از این جامعه مشخص شد.
طبق گزارش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری تا پایان سال  1391تعداد 2515
دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در کشور فعالیت داشتند .دلیل انتخاب نوع دانشگاه
این بود که هرچه قدمت دانشگاهها بیشتر باشد شرایط برای شکلگیری مناسبتر
ارتباطات علمی بیشتر فراهم است .همچنین ،تعداد اعضای هیأت علمی نیز میتواند
2
در برقراری پیوندهای علمی تأثیرگذار باشد .بهمنظور وارسی و شناسایی مقادیر پرت
چندمتغیری ،غربالگری دادهها با استفاده از فاصله مهاالنوبیس 3انجام شد؛ بنابراین،
تحلیل دادهها به  378نفر کاهش یافت.
ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه پژوهشگرساخته بود که در چهار بخش ،شامل
ویژگیهای جمعیتشناختی ( 3پرسش) ،میزان تولیدات علمی ( 7پرسش) ،4وضعیت
ارتباطات علمی ( 7پرسش) ،و عوامل رفتاری ( 20پرسش) تنظیم شد .روایی پرسشنامه
توسط استادان و صاحبنظران تأیید شد و سنجش میزان پایایی از طریق محاسبه
ضریب آلفای کرونباخ  0/84بهدست آمد که نشان داد پرسشنامه از پایایی مطلوبی
برخوردار بود .سپس ،دادهها براساس ماتریس ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل
رگرسیون چندگانه 5با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  Amosتحلیل و مدل ارائه شد.
یافتهها
بهمنظور بررسی رابطه عواملرفتاری با ارتباطات علمی از ماتریس ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد (جدول .)1

1. Kerjcie & Morgan

 .2زمانی که مجموعهای از دادهها
موجود است ،فرایند پاالیش برای
بررسی مناسب بودن کدهای عددی
برای اندازههای هریک از متغیرهای
مورد مطالعه اجرا میشود تا از
درستی کدگذاری دادهها اطمینان
حاصل شود ،این فرایند را پاالیش
کد و اندازه دادهها مینامند.
3. Mahalanobis

 .4میزان تولید علم براساس آییننامه
ارتقای اعضای هیأت علمی مصوبه
شماره  679مورخ 1389/10/14
شورای عالی انقالب فرهنگی انجام
شد.
5. Multiple regression
analysis
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فرشاد پرهامنیا | فاطمه نوشینفرد
نجال حریری | صدیقه محمداسامعیل
جدول  .1ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین مؤلفههای عوامل رفتاری با ارتباطات علمی
 .1ارتباطات
علمی
 .2ویژگیهای
شخصیتی
 .3ویژگیهای
سبک شناختی
 .4مهارتهای
ارتباطی و
اطالعاتی
 .5تضاد
سازمانی
 .6انحراف از
هنجارهای
اجتامعی و
شناختی علم
 .7سبک رهربی
 .1میرز ،گامست ،و گارینو ( ،1391ص
 )160-159بیان میکنند پس از
بهدست آوردن ضریب همبستگی
نخستین چیزی که بیشتر پژوهشگران
میخواهند تعیین کنند این است که
آیا همبستگی بهطور معناداری از صفر
متفاوت است یا نه .عامل اصلی در
چنین تصمیمی حجم نمونه است که
براساس آن همبستگی محاسبه شده
است .توزیع نمونهگیری  rبا حجم
نمونهای که دادهها در مورد آن بهدست
آمده است تغییر میکند .آنها مثال
میزنند که در یک نمونه  400نفری،
برای معنادار بودن فقط به همبستگی
حدود  0/10نیاز است .همچنین ،آنها
بهنقل از چن و پاپوویچ ( )2002اشاره
میکنند "یک همبستگی کوچک
میتواند بسیار تأثیرگذار و بهدالیل
مختلف بسیار مهم باشد" .چن و
پاپوویچ به آزمایش جوناس سالک
اشاره دارند ،که بین واکسن فلج اطفال
و بیماری فلج فقط همبستگی  -0/01را
بهدست آورده بود.
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1
1

2
1

3

**0/303
0/000
**0/223
0/000
0/052
0/314
**0/279
0/000
*0/108

*0/121
0/019

1

**0/226
0/000
**0/160
0/002
**0/161

*0/108
0/035
**0/245
0/000
0/004

0/036

0/002

0/933

**0/148
0/004

0/071
0/171

0/054
0/299

4

5

6

7
r
Sig.
r
Sig.
r
Sig.
r
Sig.
r

1
1

**0/151
0/003
0/046
0/371

0/083
0/105

**0/188
0/000

**0/135
0/009

1

Sig.
0/063
0/224

1

r
Sig.

* همبستگی در سطح معناداری 0/05

** همبستگی در سطح معناداری 0/01

با توجه به نتایج بهدستآمده در جدول  ،1با ميزان خطاي مجاز  0/01و با اطمينان
 99درصد ،بین ویژگیهای شخصیتی ،ویژگیهای سبک شناختی ،تضاد سازمانی،
و سبک رهبری در مجموع ( )P=<0/01و متغیر انحراف از هنجارهای اجتماعی
و شناختی علم ( )P=<0/05با ميزان خطاي مجاز  0/05و با اطمينان  95درصد با
ارتباطات علمی رابطه معناداری وجود داشت ،ولی از نظر شدت همبستگی ،بین این
متغیرها بهصورت مستقیم (مثبت) در حد ضعیف بود 1.ضرایب همبستگی نشان داد
بین متغیر مهارتهای اطالعاتی و ارتباطی با ارتباطات علمی رابطه معناداری وجود
نداشت.
بهمنظور تعیین دقیقتر رابطه و نیز تشخص سهم هر کدام از عوامل رفتاری در
تبیین ارتباطات علمی از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد (جدول .)2
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تأثیر عواملرفتاری بر ارتباطات
علمی :تحلیلی مبتنی بر ...
جدول  .2تحلیل رگرسیون چندگانه عوامل رفتاری با ارتباطات علمی
الف) خالصه وضعیت مدل (رگرسیون عوامل رفتاری با ارتباطات علمی)

مدل
1
مدل
1

R

R2

R 2 R2
تعدیلشده

1

انحراف استاندار برآوردشده

0/06537
0/168
0/181
0/426
ب) تحلیل واریانس (رگرسیون عوامل رفتاری با ارتباطات علمی)
میانگین مجذورات
درجه آزادی
منبع واریانس مجموع مجذورات
0/58
6
0/351
رگرسیون
0/004
371
1/585
باقیمانده
377
1/936
کل

F
13/679

Sig.
0/000

در جدول  2مقدار  Rبهدستآمده برابر  0/426است ،یعنی همبستگی پیرسون
بین مقادیر پیشبینیشده و مقادیر واقعی متغیر ارتباطات علمی  0/43بود .ضریب R2
مقدار واریانس تبیینشده متغیر ارتباطات علمی بهوسیله ترکیب شش متغیر مستقل را
نشان میدهد که در اینجا برابر با  0/18بود .بهعبارت دیگر ،این شش متغیر روی هم
 18/1درصد از واریانس ارتباطات علمی را تبیین میکردند .با توجه به سهم اندک 18
درصدی این عوامل در واریانس ارتباطات علمی بهنظر میرسد که شناسایی عوامل
دیگری در این زمینه ضروری است و این موضوع میتواند در پژوهشهای بعدی
بررسی شود .تفاوت اندکی که بین  R²و  R²تعدیلشده وجود دارد نشان میدهد
متغیر مستقلی که به مدل افزوده شده ،بهدرستی انتخاب شده است .همچنین ،مقدار F
مشاهدهشده در درجه آزادی  ،6برابر با  13/679است و با توجه به P=)0/000(<0/05
میتوان چنین استنباط کرد که این متغیرها در سطح  0/05تفاوت معناداری دارند.
بهعبارت دیگر ،به احتمال  95درصد بین ترکیب خطی متغیرهای عوامل رفتاری و
متغیر ارتباطات علمی رابطه معناداری وجود دارد .وجود تفاوت بین این متغیرها نشان
میدهد که هریک سهم متفاوتی در واریانس متغیر ارتباطات علمی دارند .بنابراین،
الزم است ضرایب هر متغیر محاسبه شود .در جدول  3این ضرایب نشان داده شده
است.
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فرشاد پرهامنیا | فاطمه نوشینفرد
نجال حریری | صدیقه محمداسامعیل
جدول  .3ضرایب معادله پیشبینی ارتباطات علمی با استفاده از متغیرهای پیشبین عوامل رفتاری
مدل
مقدار
ویژگیهای
شخصیتی
ویژگیهای
ک شناختی
سب 
مهارتهای
ارتباطی و
اطالعاتی
تضاد سازمانی
انحراف از
هنجارهای
اجتامعی
و شناختی علم
سبک رهربی

B

خطای
استاندارد

0/340

0/030

t

P

Beta

11/465

0/000

همبستگی
مرتبه
صفر

همبستگی
تفکیکی
مرتبه
دوم

همبستگی
نیمهتفکیکی

0/205

0/040

0/255

5/177

0/000

0/303

0/260

0/243

0/078

0/026

0/146

3/001

0/003

0/223

0/154

0/141

-0/044

0/030

-0/073

-1/482

0/139

0/052

-0/077

-0/070

0/126

0/032

0/195

3/929

0/000

0/279

0/200

0/185

0/024

0/025

0/046

0/970

0/333

0/108

0/050

0/046

0/048

0/022

0/107

2/221

0/027

0/148

0/115

0/104

جدول  3سهم یگانه هر متغیر مستقل را در پیشبینی متغیر ارتباطات علمی
تضاد سازمانی ،و

نشان میدهد .ویژگیهای شخصیتی ،ویژگیهای سبک شناختی،
سبک رهبری میتوانند واریانس ارتباطات علمی را بهصورت معناداری تبیین کنند،
اما متغیرهای مهارتهای ارتباطی و اطالعاتی و انحراف از هنجارهای اجتماعی
و شناختی علم سهم معناداری در این پیشبینی نداشتند .هرچند متغیر انحراف از
هنجارهای اجتماعی و شناختی علم در بررسی ماتریس ضریب همبستگی پیرسون
معنادار شد ،ولی در تحلیل رگرسیون سهمی در این پیشبینی نداشت .با حذف
واریانس مشترک این متغیرها هریک بهترتیب  ،4 ،2/3 ،6/7و  1/3درصد از واریانس
متغیر ارتباطات علمی را تبیین کردند.
بهمنظور تحلیل فرضیه دوم ،ابتدا رابطه عوامل رفتاری با تولیدات علمی با استفاده
از ماتریس ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد.
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تأثیر عواملرفتاری بر ارتباطات
علمی :تحلیلی مبتنی بر ...
جدول  .4ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین مؤلفههای عوامل رفتاری با تولیدات علمی
 .1تولیدات علمی
 .2ویژگیهای
سبک شناختی
 .3ویژگی های
سبک شناختی
 .4مهارتهای
ارتباطی و اطالعاتی
 .5تضاد سازمانی
 .6انحراف از
هنجارهای
اجتامعی و
شناختی علم
 .7سبک رهربی

1
1

3

2

4

0/058
0/265
0/018
0/721
-0/084
0/104
0/024
0/648
0/097
0/060

*0/121
0/019
**0/226
0/000
**0/160
0/002
**0/161
0/002

*0/108
0/035
**0/245
0/000
0/004
0/933

0/011
0/829

0/071
0/171

0/054
0/299

5

7

6

1

r
Sig.
r
Sig.
r
Sig.
r
Sig.
r

1
1
1

**0/151
0/003
0/046
0/371

0/083
0/105

1

**0/188
0/000

**0/135
0/009

0/063
0/224

Sig.
1

r
Sig.

* همبستگی در سطح معناداری 0/05

** همبستگی در سطح معناداری 0/01

جدول  4نشان میدهد که هیچگونه همبستگی معناداری در میان تمامی عوامل
رفتاری با تولیدات علمی اعضای هیأت علمی وجود ندارد.
بهمنظور تحلیل فرضیه سوم ،ابتدا رابطه بین ارتباطات علمی با تولیدات علمی از
ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد.
جدول  .5نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر ارتباطات علمی و تولیدات علمی
متغیر
رابطه بین ارتباطات علمی با تولیدات علمی

تعداد
378

رضیب همبستگی
*.154

سطح معناداری
0/003

* همبستگی در سطح معناداری 0/01

مطابق جدول  ،5با ميزان خطاي مجاز  0/01و با اطمينان  99درصد ،بین ارتباطات
علمی با تولیدات علمی رابطه معناداری ( )P= < 0/01وجود دارد ،ولی شدت همبستگی
بین این دو متغیر بهصورت مستقیم (مثبت) ضعیف بود .در جدولهای  6و  7برونداد
معادله رگرسیون چندگانه متغیر ارتباطات علمی با تولیدات علمی نشان داده شده است.
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جدول  .6تحلیل رگرسیون چندگانه ارتباطات علمی با تولیدات علمی
الف) خالصه وضعیت مدل (رگرسیون ارتباطات علمی با تولیدات علمی)
مدل
1
مدل
1

R

R2 R2
تعدیلشده

R2

انحراف استاندار
برآوردشده

0/37396
0/021
0/024
0/154
ب) تحلیل واریانس (رگرسیون ارتباطات علمی با تولیدات علمی)
منبع واریانس
رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموع مجذورات
1/270

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig.

1
376
377

1/270
0/140

0/083

0/003

52/582
53/852

همانطور که در جدول  6مالحظه میشود ،مقدار  Rبهدستآمده برابر 0/154
است .یعنی همبستگی پیرسون بین مقدار پیشبینیشده و مقدار واقعی متغیر تولیدات
علمی  0/15بود و مقدار  R2نیز برابر با  0/24بهدست آمد .بهعبارت دیگر ،ارتباطات
علمی  24درصد از واریانس تولیدات علمی را تبیین میکند .همچنین ،نتایج تحلیل
واریانس نشان داد ،مقدار  Fمشاهدهشده در درجه آزادی  ،1برابر با  1/270و
 P=)0/003(> 0/05است که نشان میدهد این مقدار در سطح  0/05معنادار است.
بهعبارت دیگر ،به احتمال  95درصد بین ترکیب خطی ارتباطات علمی با تولیدات
علمی رابطه معناداری وجود دارد و میتواند تولیدات علمی را پیشبینی کند .برای
تعیین میزان پیشبینی تولیدات علمی از رگرسیون بهشرح زیر استفاده شد.
جدول  .7ضرایب معادله پیشبینی تولیدات علمی با استفاده از متغیر میانجی ارتباطات علمی
مدل
مقدار
ارتباطات
علمی

β

خطای
استاندارد

1/353

0/155

0/810

0/269

Beta

0/154

t

P

8/705

0/000

3/014

0/003

همبستگی
مرتبه صفر

0/154

همبستگی
تفکیکی
مرتبه دوم
0/154

همبستگی
نیمهتفکیکی

0/154

با توجه به  P>0/05و ضریب بتا ( )βاستانداردشده مشخص شد که بهازای هر
واحد تغییر در ارتباطات علمی ،میزان تولیدات علمی  15درصد تغییر خواهد کرد.
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همچنین ،همبستگی نیمهتفکیکی نشان داد  2/4از واریانس تولیدات علمی بهوسیله
متغیر ارتباطات علمی قابل تبیین بود.
شاخصهای برازش مدل
در راهبرد رگرسیون چندگانه ،تحلیل مسیر برای محاسبه ضرایب مسیر از روش
متداول حداقل مجذورات استفاده میشود .در این رویکرد ،ضرایب مسیر همان
وزنهای بتا ( )βمربوط به متغیرهای پیشبین در معادله رگرسیون هستند (میرز،
گامست ،و گارینو .)2006 ،1این پژوهش نیز بهدنبال تعیین بهترین مسیر ممکن بین
متغیرهای عوامل رفتاری بهعنوان متغیرهای مستقل یا پیشبین با ارتباطات علمی
بهعنوان متغیر میانجی و تولیدات علمی بهعنوان متغیر مالک ،از تحلیل مسیر در
بررسی معادالت ساختاری استفاده کرد .برای این منظور ،در بررسی مدل ،بین این
متغیرها از سه دسته شاخصهای مطلق ،تطبیقی ،و مقتصد استفاده شد .نتايج مربوط به
بعضی از مهمترين شاخصهاي برازش مدل پیشنهادی در جدول  8ارائه شده است.
جدول  .8شاخصهاي برازش مدل
نام شاخص
آماره کای اسکوئر (CMIN)( )χ2
کای اسکوئر نسبی و معناداری آن )(CMIN/DF
ریشه دوم میانگین مربعات ()RMSEA
شاخص نرمشده برازندگی )(NFI
شاخص برازش تطبیقی )(CFI
شاخص نیکویی برازش ()GFI
شاخص نيکويي برازش تعديلشده ()AGFI
ریشه میانگین مربعات باقیمانده ()RMR
نسبت اقتصادی )(PRATIO

ميزان کفايت برازش
0/329
(0/082 )P= 0/988
0/000
0/997
1
1
0/998
0/000
0/267

آماره کای اسکوئر ( (CMIN) )χ2برابر  0/329و کای اسکوئر نسبی )(CMIN/DF
برابر با  0/082است که در درجه آزادی  4و با توجه به  P=0/988<0/05میتوان چنین
استنباط کرد که بین مدل پیشنهادشده و دادههای مشاهدهشده همسانی وجود دارد .چون
شاخصهای  ،CFI=1 ،AGFI=0/998 ،GFI=1و  NFI=997مساوی یا به یک نزدیک
هستند چنین استنباط میشود که براساس این شاخصها مدل دارای برازش مطلوب
است .همچنین ،RMSEA=0/000>0/08 ،RMR=0/000 ،و  PRATIO =0/267و این

& 1. Meyers, Gamst
Guarino
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شاخصها نیز برازش مطلوب مدل را تأیید میکنند .نتیجه بررسی شاخصهای مطلق،
تطبیقی ،و مقتصد نشان میدهد که مدل ارتباطی عوامل رفتاری بهعنوان متغیرهای
پیشبین با ارتباطات علمی بهعنوان متغیر میانجی و نیز ارتباط میان متغیر میانجی با
تولیدات علمی بهعنوان متغیر مالک از مطلوبیت برخوردار است و رابطه خطي میان
متغيرها و سازههاي مکنون وجود دارد .بنابراین ،مدل ارائهشده از برازش مطلوبی
برخوردار است .مدل نهایی پژوهش در شکل  1نشان داده شده است.
ویژگیهای شخصیتی

کشناختی
ویژگیهایسب 

تضاد سازمانی

سبک سازمانی

شکل  .1مدل نهاییشده تأثیر عوامل رفتاری بر ارتباطات علمی و تولیدات علمی

نتیجهگیری
نتایج نشان داد بین ویژگیهای شخصیتی ،ویژگیهای سبکشناختی ،تضاد سازمانی،
و سبک رهبری و انحراف از هنجارهای اجتماعی و شناختی علم با ارتباطات علمی
همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت .همچنین ،تحلیل رگرسیون چندگانه نشان
داد ویژگیهای شخصیتی ،ویژگیهای سبکشناختی ،تضاد سازمانی ،و سبک رهبری
توانستند تغییرات مربوط به ارتباطات علمی را تبیین کنند.
ضرایب تأثیر بتای استانداردشده گویای جهت و بهویژه شدت تأثیر هریک از
متغیرهای مستقل بر ارتباطات علمی بود .بر این اساس ،ویژگیهای شخصیتی با
باالترین ضریب بتا ( )0/255قویترین پیشبینیکننده میزان ارتباطات علمی بود .رابطه
ویژگیهای شخصیتی افراد با سطح ارتباطات علمی به این دلیل قابل توجیه است که
ویژگیهای فرستنده و گیرنده پیام ،عامل تعیینکنندهای در اثربخشی ارتباطات علمی
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است .زیرا آنها باید تمایل ،اشتیاق ،و تواناییهای الزم را برای ارتباط با همدیگر
داشته باشند .بنابراین ،دو عامل در ويژگیهای شخصیتی نقش عمدهای دارند یکی
اعتماد که از مهمترین عوامل مؤثر بر شکلگیری ارتباطات علمی در دانشگاههاست
و در سایه دوستی ،خویشاوندی ،تجربه ،و روابط اجتماعی میان اعضای هیأت علمی
بهوجود میآید و دیگری انگیزه و اشتیاق است که نتیجه سالئق درونی یا قوت قلبی
میتواند باشد.
متغیر تضاد سازمانی با ضریب بتا  0/195در مرحله دوم پیشبینیکننده میزان
ارتباطات علمی بود .رابطه تضاد سازمانی افراد با سطح ارتباطات علمی از آن جهت
قابل توجیه است که تضاد سازمانی در دانشگاه ،ناسازگاری طرز فکر و تصورات
دو نفر یا بیشتر را توضیح میدهد .در واقع تضاد ،تعامالت ارتباطی افرادی است که
به همدیگر وابستهاند و احساس میکنند عالئقشان متضاد یا ناسازگار است .وجود
تضارب افکار بین کارکنان و مدیریت و استقبال مدیریت از وجود اختالف سلیقه در
جهت دستیابی به اهداف سازمان تضادهای کارکردی مهمی هستند.
متغیر ویژگیهای سبکشناختی با ضریب بتا  0/147در مرحله سوم پیشبینیکننده
میزان ارتباطات علمی بود .رابطه ویژگیهای سبک شناختی افراد با سطح ارتباطات
علمی از آن جهت است که سبکهای شناختی ،عادات یا رفتارهایی هستند که به
راهحل مسئله یا نقشههای ذهنی میپردازند و براساس تواناییهای اولیه و پایهای
فرد بنا میشوند .از عوامل سبک شناختی میتوان به مواردی مثل خالقیت ،نوآوری،
و ایدههای مبتکرانه اشاره کرد که از مهمترین اهداف آموزشی دانشگاهها محسوب
میشود.
متغیر سبک رهبری با ضریب بتا  0/107در مرحله چهارم پیشبینیکننده میزان
ارتباطات علمی بود .سبک رهبری ،یکی از مؤلفههای رفتاری و عبارت از روش و
نحوه برخورد مدیر با زیردستان برای هدایت آنها جهت دستیابی به اهداف سازمان
است .بیتردید ،مدیر ،نقش و تأثیر بسزایی در ارتباطات علمی دارد .مدیر خالق
بر آن است که خالقیت را در میان اعضای هیأت علمی بهعنوان یک ارزش وارد
کند و موجب میشود مشارکت اعضای هیأت علمی در فعالیتهای علمی و ایجاد
مجراهای ارتباطی مستمر در دانشگاه مهیّا شود.
همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد همبستگی مثبت و معناداری بین متغیر انحراف
از هنجارهای اجتماعی و شناختی علم با ارتباطات علمی وجود دارد ،ولی در تحلیل
رگرسیون ،این متغیر سهمی در پیشبینی ارتباطات علمی نداشت .تقلب و سرقتهای
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علمی که امروزه در محافل علمی شاهد هستیم عاملی است که در ارتباطات علمی
دانشگاهیان نقش مهمی ایفا میکند .بهنظر میرسد در سالهای اخیر ،بخشنامههایی
که بدون بررسی و مطالعه صادر شده موجب شده است که پژوهشگران بهسوی
تقلب و سرقتهای علمی روی آورند .برای نمونه ،پژوهش علیزادهاقدم و همکاران
( )1390نشان داد بین اخالق علمی و تولید علمی ،اعتماد اجتماعی و انسجام گروهی
رابطه معنادار مثبتی وجود دارد و پژوهش ایمانی و عابدسعیدی ( )1394عواملی مثل
فشار بر افراد برای ارتقای علمی ،رقابت بین پژوهشگران ،و منافع شخصی و حرفهای
میتوانند افراد را به انجام تقلب تشویق کنند.
بررسی متغیرهای فوق نشان داد تأثیر مستقیمی بر ارتباطات علمی اعضای هیأت
علمی دارند .در این زمینه ،پژوهشهای مشابه نیز هریک به مؤلفههای مشابهی با نتایج
این پژوهش اشاره کردهاند؛ بهطور مثال ،میتوان به نتایج پژوهشهای زیر اشاره کرد:
رحيمی ( )1386بر عامل اعتماد متقابل ميان اعضای هیأت علمی برای همکاری علمی
تأکید دارد .جعفرزادهکرمانی ( )1394بر عامل اعتماد و همکاریها ،ارتباطات ،و توانایی
در کاربرد فناوریها بر رفتار اشتراک دانش اعضای هیأت علمی تأثیرگذار است .اسمیت و
شوهو )2007( 1و تن و نور ( )2013سطح اعتماد اعضای هیأت علمی را مهم دانستند و
پژوهش هاشمی ( )1390نشان داد دو صفت شخصیتی برونگرایی و گشودگی میتوانند
3
تا حدی تغییرات را در گرایش به بحث تبیین کنند .در پژوهش بیکل )1997( 2و ناسبام
( )2002بین متغیرهای شخصیتی و تمایل به بحث و استدالل ،رابطه وجود داشت .در
پژوهش قانعیراد ( )1385افزایش ارتباطات دانشجویان با استادان بر متغیرهای تحصیلی
و روانشناختی مانند پیشرفت تحصیلی ،احساس غرور ،و خوداثربخشی دانشجویان
تأثیرگذار بود .براساس پژوهش جوکار و برهمند ( )1388مهمترين عواملی که فرد را
به همکاری علمی تشويق میکنند از ويژگیهای فردی افراد نشأت میگيرند .پژوهش
کریمیان و همکاران ( )1390به تأثیر نگرشهای سیاسی مدیران دانشگاهی بر فضای علمی
و تغییر مداوم برنامهها بعد از تغییرات مدیریتی اشاره کردهاند و پژوهش مِلین ()2000
نشان داد اجتماعی بودن از داليل اصلی همکاری علمی بوده است.
در بخش دیگری از پژوهش ،ضریب همبستگی پیرسون نشان داد میان عوامل
رفتاری با تولیدات علمی همبستگی معناداری وجود ندارد .نتایج این پژوهش برخالف
پژوهش سلیمانی و شکویی ( )1387بود که عوامل فردی و مهارتهای اطالعاتی
را در میزان تولیدات علمی مؤثر اعالم کردند .پژوهش ستوده اصل ،راهبقربانی ،و
رشیدپور ( )1393عوامل فردی ،بهخصوص مسائل شخصی و انگیزشی را مهمترین
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مانع پژوهشی و تولید علم در دانشگاه بیان کرده بودند.
بین متغیرهای ارتباطات علمی با تولیدات علمی همبستگی مثبت و معناداری
مشاهده شد .تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد ارتباطات علمی میتواند تغییرات
مربوط به تولیدات علمی را تبیین کند .یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهش قانعیراد
و قاضیپور ( )1381و محمدی ( )1386که بر نقش ارتباطات بر میزان تولید علمی
در جامعه دانشگاهی و پژوهشی و رابطه بین فعالیت علمی اعضای هیأت علمی با
میزان ارتباطات علمی آنها در سطح بینالمللی تأکید کرده بودند و پژوهش سلیمانی
و شکویی ( )1387که ارتباطات علمی را در میزان تولیدات علمی مؤثر دانستهاند و
پژوهش ربانی ،ربانی ،و ماهر ( )1390که نقش تعامالت و ارتباطات ،انرژی احساسی،
و اجماع معرفتی را بر تولیدات علمی نشان دادند ،همسویی داشت.
بررسی شاخصهای مطلق ،تطبیقی ،و مقتصد نشان داد که مدل ارتباطی میان
ک شناختی ،تضاد سازمانی ،و سبک
متغیرهای ویژگیهای شخصیتی ،ویژگیهای سب 
رهبری بهعنوان متغیرهای پیشبین با ارتباطات علمی بهعنوان متغیر وابسته میانجی و
تولیدات علمی بهعنوان متغیر مالک از برازش مطلوبی برخوردار بود .مدل پژوهش با
چهار شاخص برازش ارزیابی شد :الف) مجذور کای اسکوئر ،ب) شاخص برازش
نُرمشده ( ،)NFIج) شاخص برازش تطبیقی ( ،)CFIو د) ریشه دوم میانگین مجذورات
خطای تقریب ( .)RMSEAنتایج هر چهار شاخص ،برازش مدل پیشنهادشده را تأیید
کرد .نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن بود عوامل رفتاری با تولیدات علمی بهطور
غیرمستقیم ولی با ارتباطات علمی بهطور مستقیم رابطه دارند.
جمعبندی نتایج فوق نشان میدهد که تولیدات علمی میتواند با توسعه ارتباطات
علمی افزایش یابد و متغیر ارتباطات علمی نیز خود میتواند متأثر از برخی متغیرها
ک شناختی ،تضاد سازمانی ،و
باشد که در این پژوهش به ویژگیهای شخصیتی ،سب 
سبک رهبری اشاره شد.
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