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 چکيده
هدف اساسی پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین ذهنیت فلسفی و تولید علم در بین اعضای 

 اهدادهی گردآوری ابزارها ی دانشگاه شاهد است.روش پژوهش، پیمایشی است.علمئتیه

 و تیبر اساس مدل اسم یفلسف تیذهناستاندارد پرسشنامه شامل دو پرسشنامه، 

ی لمعئتیه. جامعه آماری شامل کلیه اعضای باشدیم آزمونشیپ علم دیلپرسشنامه تو

 باشدیم تصادفی -یاطبقهی ریگنمونه صورتبهی ریگنمونه. شیوه باشدیمدانشگاه شاهد 

 نمونه تعیین گردید. عنوانبهنفر  471که بر مبنای محاسبه با فرمول کوکران 

و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی  spssافزار نرماز طریق  هاداده لیوتحلهیتجز

 عالوههباز میانگین و انحراف معیار استفاده شد،  هاداده لیوتحل هیتجزانجام گرفت. برای 

تک  Tآزمون )ی پارامتریک هاآزمونی پژوهش از هادادهاستنباطی  لیوتحلهیتجزبرای 

شان شد. نتایج تحقیق ناستفاده  (گروهی، ضریب همبستگی پیرسون و همسانی واریانس

پذیری، تعمق و جامعیت؛ بُعد داد، ذهنیت فلسفی با دارا بودن سه بُعد انعطاف

علمی / باالترین درصد، بیشترین تأثیر را در تولید علم اعضای هیئت502پذیری با انعطاف

 درصد، تأثیر منفی را -/41/ در رتبه دوم و بُعد جامعیت با 094دارد و بعدازآن تعمق با 

بر تولید علم نشان داد. همچنین در بحث تولید علم و جنسیت مشاهده شد که میان 

علمی و جنسیت )زن و مرد( تفاوت معناداری وجود ندارد و این تولید علم اعضای هیئت

 ، دانشکدههادانشکدهدو گروه در تولید علم تقریباً مشابه بودند و در نهایت در میان 

 12/50ی با پزشکدنداندرصد و دانشکده  95/52ید علم باکشاورزی بیشترین میزان تول

 درصد کمترین میزان تولید علم را به خود اختصاص دادند.

 .یلمع ئتیهذهنیت فلسفی، تولید علم، آموزش عالی، اعضای  : يديکل اژگانو
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 2 اکبر رهنما،  1 ریحانه پيکار

 .کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شاهد تهران 4
 .دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران 5
 

 نام نویسنده مسئول:

 ریحانه پيکار

 نيعلم در ب ديو تول یفلسف تيذهن نيرابطه ب نييتب

 دانشگاه شاهد یعلم ئتيه ياعضا
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 مقدمه
فزون تبدیل نظام به سازمان عظیمی است که با است. پیامد این رشد روزا داکردهیپنظام آموزشی در جوامع معاصر، گسترش زیادی 

 رساندیم، وظایف متنوع و متعددی را به انجام ردیگیممدرسان و کارکنان فراوانی را به خدمت  ی از فراگیران سروکار دارد؛امالحظهقابلتعداد 

ر عهده مدرسان است و تا حدود زیادی توفیق و یا در این میان نقش اصلی ب. (52: 4779ی، کمال ریم) آوردیمی را به بار اگستردهو نتایج 

آموزش عالی نیاز به افرادی دارد که از طریق تالش پیوسته، برای  کهییازآنجابستگی دارد و  هاآننیز به نوع تفکر و بینش  هابرنامهشکست 

ایت و رض تیباکفامتحول شوند و  جیتدربهی در طرز تفکر خویش، ریپذانعطافآشکارسازی و تقویت خصوصیاتی مانند جامعیت، تعمق و 

؛ بنابراین، ایجاد هرگونه دگرگونی در عرصه تعلیم و تربیت، تغییر در نحوه تفکر و نگرش فلسفی اعضای شندیندیبفلسفی  صورتبهروزافزون 

 (15: 4711جعفری،  شاه ریمشهبازی و ) کندیمی را ضروری علمئتیه

منبعی راهبردی در پیشبرد اهداف راهبردی کشورها بر کسی پوشیده نیست و هر  عنوانبه گفت نقش مقوله تولید علم توانیملذا 

ی کند. تولید علم فرآیندی است که در صورت صحیح برداربهرهی سعی دارد که از کلیه ابزارهای سنتی و مدرن در این زمینه اگونهبهکشوری، 

به نحوی است که شاهد رقابت شدید کشورهای  مسئله. اهمیت این کندیمن ایجاد ی برای صاحبان آشماریبی هافرصتی آن، هاگامطی شدن 

 ی هستیم.المللنیببرای پیشی گرفتن در فضای علمی نظام  توسعهدرحالو  افتهیتوسعه

مام ی تنیآفرنقش، اما در حال حاضر، شاهد اندبودهتحقیقاتی و نظری  مؤسسات، هادانشگاهسنتی، نهادهای تولیدکننده علم،  طوربه

مقوله تولید علم به دغدغه برای  شدنلیتبدناشی از  مسئلهی دولتی، عمومی و خصوصی کشورها در این مسیر هستیم و این هاتیظرف

ی اخیر، شاهد جنبش بزرگی بوده است. این هاسال ژهیوبهملی است. در ایران نیز در سالیان پس از انقالب و جنگ تحمیلی و  گذاراناستیس

 دبنعیترجی که علم و تولید آن تبدیل به اگونهبهی داشته است، اژهیوو رهنمودهای مقام معظم رهبری جایگاه  هایسخنراندر  ژهیوبهم مه

 از سال دویست از بیش ما رهبری، معظم مقام مکرر بیانات اساس بردر حضور اصحاب علم و دانشگاهیان شده است.  ژهیوبهی ایشان، هاهیتوص

 دشمنان پیشرفته یکشورها به آن وابستگی جهیدرنت و اسالم جهان بلکه ایران یماندگعقب عامل نیترمهم. میاماندهعقبپیشرفت  و علم نکاروا

 دهندیم قرار موردتوجه علمی جهاد عنوانبه را علم تولید ایشان است و همچنان تا وضع مطلوب فاصله زیادی داریم. علم تولید در ضعف اسالم،

 :که کنندیم نوانع و

 آن از عبارت است جهاد. نیست تالش فقط جهاد معنای دارد. خاصی معنای یک جهاد...است علمی جهاد یک نیازمند کشور امروزه"

 یکسانآن .است علمی خست تیدرنها علمی، سخاوت به تظاهر علیرغم دنیا امروزه ...است خصم یک مقابل در است، دشمن مقابل در که تالشی

 جلو بشر همه از و بشوند سوار را پیشرفت موتور و بشوند مالک و صاحب را علمی پیشرفت یابرهه یک در توانستند گوناگونی عوامل حسببر که

 هانیا ،بود ما دستهم روز یک افتاده، هانیا دست طرفنیا به رنسانس دوره از تقریباً که هستند، غربی پیشرفته کشورهای همین که بزنند

 دست در دانش این بعدازآنکه بخصوص ،اندمخالف هاملت دانایی با کند، پیدا توسعه اقتدار دایره خواهندینم هانای .اندانحصارطلب ند،انحصارگر

 ،یاخامنه اهللتیآ حضرت رهبری معظم مقام)  کند قوی را هاآن توانست علم آمد، پدید از علم استعمار ،سیاست برای شد یالهیوس هاآن

 .رهبری( معظم مقام رهنمودهای مجموعه، والیت حدیث فزارانرم

 ی نظام جمهوری اسالمیهاتیاولو نیترمهمتولید علم بومی، امروزه یکی از  ژهیوبهادعا کرد موضوع تولید علم و  توانیمبدین ترتیب 

ورود به این عرصه را دارند، در تقویت این فرایند  ایران است. نظر به اهمیت این موضوع، ضرورت دارد تمامی نهادهایی که توانایی الزم برای

، همچنان فاصله ما با کاروان علم و میبرخوردار شوبکوشند. اگر این وضعیت در روالی طبیعی دگرگون شود و ما از رشد طبیعی تولید علم 

نده، ی آیهادورهی هویت و استقالل ما در جهانی زیاد خواهد ماند. با توجه به ماهیت استکباری کشورهای پیشرفته این وضعیت برا پیشرفت

را تا حدودی جبران کرد که نوعی بسیج همگانی در  ازاندازهشیبجهشی این ضعف  صورتبه توانیمخطری جدی خواهد بود. تنها در صورتی 

 تولید علم به وجود آید.

ه دغدغه و اهمیت موضوع پژوهش اذعان کرد که ب توانیملذا با توجه به مطالب مذکور و اهمیت موضوع تولید علم در عصر کنونی 

ی، چه در علمئتیهی ذهنیت فلسفی و بررسی رابطه آن با تولید علم در بین اعضای هامؤلفهی تبیین  نهیزم درپژوهشی  گونهچیهتاکنون 

بحث  جداگانه به صورتبههستند  و مطالعاتی که مرتبط با موضوع ما هاپژوهشداخل کشور چه در خارج از کشور صورت نگرفته است و بیشتر 

اه دولتی و یک دانشگ عنوانبهبنابراین ما به دنبال رابطه بین ذهنیت فلسفی و تولید علم در دانشگاه شاهد  اندپرداخته هامؤلفهو بررسی این 

ار ی مورد تحلیل و بررسی قرعلمئتیهرا در بین اعضای  مؤلفهمطرح در سطح کشور هستیم. با توجه به این مهم، الزم دانستیم رابطه این دو 

 ود دارد؟ی وجارابطهی دانشگاه شاهد چه علمئتیهکه بدانیم بین ذهنیت فلسفی با تولید علم در بین اعضای  میبر آن گریدعبارتبهدهیم 
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 پژوهش ضرورت و تياهم
وزش آم مؤسساتو  هادانشگاهدرونی و بیرونی  عناصری هستند که در کارایی نیترمهمی یکی از علمئتیهی آموزشی، اعضای هانظامدر 

ی از ذهن فلسفی و تفکر منطقی، نوع برخورد با مسائل و ارائه تولید علمئتیهبرخورداری اعضای  رسدیمو به نظر  ندینمایمعالی ایفای نقش 

جامعه در عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  انسازندهیآ عنوانبهی جدید و راهگشا برای دانشجویان هادهیاعلمی جدید در قالب کتب، مقاالت،

سط بو بسزایی خواهد داشت. بر این اساس ضرورت اجرای طرح از جنبه نظری به  کنندهنییتعبسیار ملموس،  ریتأثو تربیتی و سیاسی و غیره 

توسعه ی مرتبط با تولید علم وهاشاخصی مرتبط با ذهنیت فلسفی؛ شناخت بیشتر متغیرها و هامؤلفهابعاد مختلف و  ٔ  نهیدرزمو توسعه دانش 

  شود.احساس می هادانشگاهی علمئتیهدانش نظری پیرامون ابعاد مختلف توسعه فکری اعضای 

 

 مبانی نظري پژوهش
 ذهنيت فلسفی

 عبارت تفکر است. کرده مشغول خود را به اندیشمندان ذهن دیرباز از که است مهمی مسائل ازجمله اندیشیدن، درست مهارت و تفکر

 متوجه که شودمی گفته ذهنی رفتار و فعالیت نوع آن به تفکر، و اندیشیدن دیگرعبارتبه مسئله، حل برای ذهن دارجهت هایفعالیت از است

 شتندا ابزارها، این از یکی .است ابزارهایی الزم آن پرورش برای که است تفکر تربیت، اساسی مسئله (.45 :4710)شعبانی باشد ایحل مسئله

 اسمیت جی فیلیپ نخستین بار را فلسفی (. ذهنیت25: 4717 بهرنگی کند )کمک می منطقی و صحیح تفکر در را افراد که است فلسفی ذهن

 قضاوت و تفکر که هاییارزش و هانگرش عادات، دادن شکل از است عبارت که است منش ساختن فلسفی، به گفته اسمیت ،ذهنیت. کرد مطرح

 بعد سه به هستند فلسفی و مشرب تفکر دارای که افرادی هایویژگی مطالعه و بررسی ضمن ( او20: 4771 باشد.) اسمیت، کمحا آن بر صحیح

 چهار ابعاد این از هرکدام برای اسمیت انعطاف ، قابلیت و تعمق از جامعیت، اندعبارت ویژگی سه این .برد پی هاآن تفکر طرز در ویژگی یا

  کند:یبیان م را زیر ویژگی

 تصویر کندمی سعی و سازدمی مرتبط وسیع، باهم زمینه یک در را خاص موارد -4 مدیر که است آن بعد این هاینشانه  جامعیت: الف(

 در رد،دا امکان آینده در هاآن یافتن تحقق که هاییآرمان و آل ایده یا اساسی هایباهدف را هاآن رابطه مسائل، با برخورد در -5 ببیند را بزرگ

 طوربه تا آوردمی دست به قاعده کلی یک مورد، چند تحلیل و بررسی طریق از و نمایدمی تالش تعمیم،قابل نظرات ارائه برای -7  .گیردمی نظر

  دهد.می نشان صدرسعه مختلف، و افکار عقاید مقابل در -1نماید. تبیین را امور این هایجنبه همه وسیع،

 با -5دهد.می قرار پرسش مورد شود،می فرض مسلم دیگران برای که اموری را -4 مدیر که است آن بعد، این هاینشانه تعمق: ب(

 بیند،می ازآنچه -7کند.می مشخص را هاآن مبانی و اصول نظریه، هر با برخورد در و دهدمی تشخیص را اساسی مسائل جنبه اندیشی،ژرف

 روش جایبه قیاسی، ایفرضیه روش از -1 است. امور، حساس ربط و تلویحی معانی به بتنس و کندمی استخراج را نامحسوس چیزهای

 عنوانبه را فرضیه خاصی شرایط در و پردازدمی فرضیه تدوین به مورد، چند یا یک با برخورد که ضمن گونه بدین کند،می استفاده استقرایی،

 دهد.می تعمیم گوناگون موارد به کلی امر

 را افکار -5 شودنمی شناختیروان جمود دچار -4 مدیر اینکه از است عبارت ذهن فلسفی، از جنبه این هاینشانه :نعطافا قابلیت ج(

 و متضاد امور میان و دهدقرار می موردبررسی متعدد، جهات از را مسائل -7 کندمی ارزیابی بگیرد، قرار هاآن منابع تأثیر اینکه تحت بدون

 نشان کند. تاریخمی پرهیز عقاید، کردن یقین و قطعی از و کندرعایت می را احتیاط جنبه ها،قضاوت در -1شود.می قائل تفاوت متناقض،

 اوضاع بر تفوق انسان جریان در داده، انجام را خود انسانی هایاقدام ترینعالی انسان داده، پرورش را تفکر فرهنگی، نیروی اوضاع هرگاه دهد،می

 (.21: 4710 است ) شریعتمداری، بوده تفکر پرورش برای یانهیزم غالباً محدودیت، وجود بازدارنده،

 

 علم توليد

 اندیشه و علم جنس از معاصر جهان ؛کندمی ایفا بشری جامعه ارتقای در را سهم بیشترین علم که کرد ادعا بتوان شاید امروز، جهان در

 و علم سخن؛ دیگر به(. 72: 4794همکاران و نائینی غروی) کرد زندگی اطالعات و دانش یدنیا در تواننمی اطالعات جز ابزاری هیچ با و است

دهد. می ادامه را خود حیاتی روند جامعه، هایواقعیت سایر با ارتباط در گسترده شکلی به و است امروزی تمدن اصلی بنای سنگ آن، تولید

 کشورها، دیگر با خود رقابت قدرت ارتقای و یافتگیتوسعه هایبنیان ایجاد یا حفظ برای ،توسعهدرحال یا یافتهتوسعه کشورهای تمام امروزه

 به زیادی حد تا ماندهعقب و پیشرفته جوامع بین مرز ،رواند. از اینداده قرار موردتوجه توسعه هایفعالیت اصلی محور عنوانبه را فنّاوری و علم

 دانایی، و است دانایی اساس دانش، و علم تولید ؛( درواقع445: 4790 توانا، ملکی و الهی فضل) است وابسته جهان در آنان علمی تولیدات میزان
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 قدرتمندتر است، داناتر که کسی و است دانایی قدرتمندی، مالك امروزه ،سنجیدندمی بازو و با زور را قدرت ،درگذشته اگر. است توانایی اساس

 .(457: 4712 زاده اقدم، علی و گرزادگ) است

 روزروزبه ببالند، خود به خود، کشور در بودن از که مردمی و دارد مردمانش غرورآفرینی در بسزایی نقش کشور، یک علمی باالی قدرت

 یک در استقالل حفظ و مردم به بخشی وحدت قدرت علم، که گرفت نتیجه چنین توانمی .دهند رشد را خود جایگاه که کنندمی تالش بیشتر

 علمی مدیریت و جامعه مشکالت گشایگره را علم ،باید عمومی فرهنگ شود، ارزش یک به تبدیل جامعه در علم اینکه برای .اردد نیز را کشور

 زند.می رقم علم را کشور آینده و امروز حقیقت؛ در. بداند مشکالت آن حل برای ابزار بهترین را

 اندامروزی جوامع در توسعه مدار و محور هادانشگاه و بوده جامعه فرهنگی -اجتماعی نظام خرده مظهر کشور، هر رسمی آموزش نظام

 یابد.می ایویژه اهمیت هادانشگاه در دانشجویان، سرنوشت به توجه و دانشجویی باالی جمعیت دلیل به فرهنگی، مسائل شناخت بحث که

 برای اجتماعی نیازهای پاسخگوی دیگر، سوی از و اندجامعه بر حاکم هایارزش و فرهنگی میراث دهندهانتقال و حافظ سویک از هادانشگاه

 جاییبه ره تمدنی هیچ دانشگاه بدون و اندتمدن برپادارنده هایستون ها(. دانشگاه 447: 4790 توانا، ملکی و الهی فضل) فنّاوری و دانش توسعۀ

 (.424: 4711، آدمی و خرمشاد ) برد نخواهد

 نتیجه که است منظم فعالیتی علم تولید است که آن بر نویسندگان از یکی است. شدهارائه مختلفی تعاریف نیز علم تولید مفهوم لذا برای

یابد می دست به نوآوری در نتیجه علمی نظریه یک تحقیق، در شدهمطرح سؤاالت دادن به پاسخ با و شودمی بشری دانش ارتقای باعث آن

 در دانشمندان وقتی بنابراین، است. نشده مطرح تاکنون که چیزی ساختن مطرح و آوردن دوجو به یعنی علم (. تولید47: 4711)حیدری،

  ترینعالی و آخرین علم، (. تولید9: 4711است )شریعتمداری، گرفته صورت علم تولید درواقع کنند،می مطرح را تازه نظریاتی هاپدیده با برخورد

 (.47: 4711 ، )مهدوی بیانجامد خلق به که اینظریه ،سازینظریه یعنی علم، تولید .است علم در مرحله

 

 توليد علمی

را  تیواقع نیاطالق نمود. چنانچه ا توانیم دیآیبه دست م یروش علم کی قیاز طرکه  تیو موقع تیموجود کیعنوان علم را به

به دست  تیدموجو ای دهیپد کیدر مورد  یوش علمر کیاعمال  جهیکه درنت میکن فیعلم تعر دیاز تول یرا شکل یعلم دیتول یستی، بامیریبپذ

 نیشود. ا منتشر ینیچند قالب ع ای کیدر  یستیبا ریناگز ردیعالمان متخصص قرار گ دیدر معرض د نکهیا یبرا یعلم دی. هرگونه تولدیآیم

عنوان ه بهک یعلم افتهیصورت  نیا ریدر غ علم شکوفا شود. یشیزا تیماه جه،یو درنت ردیافکار و تبادل آراء صورت پذ یتعاط شودیامر باعث م

نخواهد رساند . به  یجامعه سود گریبه افراد د،نخواهد کرد و جز صاحب خود  یط یدرستخود را به اتیچرخه ح شودیمطرح م یعلم دیتول

 یهابه محمل تیو درنها ردیگیقرار م یموردنقد و بررس یابتدا در محافل دوستانه و سپس در محافل رسم یعلم یهاافتهی ل،یدل نیهم

 هیخود نما یهاگاهیرا در پا یعلم دینوع تول 71ی، ها و امروزه موسسه اطالعات علمکتاب ،یهامجموعه مقاله ات،یمانند نشر یعلم یرساناطالع

از موارد  کیهر  کهیآورده شده است درصورت کینوع مدرك در جدول شماره  71 نی(. ا54: 4712 ،ی،نورمحمدیچاکل ی) نوروز    کندیم

مداد قل یعلم دیعنوان تولبه تواندیاست منتشرشده باشد م یداور ندیفرا یاراکه د یعلم هی، در نشر کیمندرج در جدول شماره  یگانه 71

 (.79: 4711، دستینشود ) زر

 wosشدن در  هی: انواع مدارک قابل نما1جدول

 Abstract of published item چکیده اقالم منتشرشده 4

 Art Exhibit Reviews نقد و بررسی نمایش هنری 5
 Article مقاله 7
 Bibliography کتابشناسی 1
 Bibliographical- items اقالم کتابشناختی 2
 Book Review نقد و بررسی کتاب 2
 Chronology نگاریتاریخ 7
 Correction تصحیح 1
 Corrections, additions تصحیحات، اضافات 9
 Dance Performance Review نقد و بررسی اجرای حرکات موزون 40
 Database Review نقد و بررسی پایگاه داده 44
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 Discussion بحث 45
 Editorial Material سرمقاله 47
 Excerpt هابرگزیده 41
 Fiction,creative prose داستان، نثر خالق 42
 Film Review نقد و بررسی فیلم 42
 Hardware Review افزارنقد و بررسی سخت 47
 Item About An Individual اطالعاتی در مورد یک شخص 41
 Letter نامه ) نامه سردبیر( 49
 Meeting Abstract هاچکیده همایش 50
 Music performance Review نقد و بررسی اجرای موسیقی 54
 Music Score عالئم موسیقی 55
 Music Score Review سی عالئم موسیقینقد و برر 57
 News Item مطالب خبری 51
 Note یادداشت 52
 Poetry شعر 52
 Record Review نقد و بررسی پیشینه 57
 Reprint چاپ باز 51
 Review نقد و بررسی 59
 Script نمایشنامه 70
 Software Review افزارنقد و بررسی نرم 74
 Theater Review نقد و بررسی تئاتر 75
 TV Review.Radio Review های رادیویی و تلویزیونینقد و بررسی برنامه 77
 TV Review.Radio Review.Video Review های رادیویی، تلویزیونی و ویدئویینقد و بررسی برنامه 71
 

 : مصادیق توليد علم2جدول

 مصادیق توليد علم ردیف

 مللی بکرالپژوهش بنیادی، مقاالت بین 4

 های کاربردیپژوهش 5

 المللیاختراع بین 7

 کتاب )تألیفی( 1

 کارگروهی علمی در سطح جهانی منتج به مقاله 2

 المللیمجالت نمایه شده در مراکز معتبر بین 2

 فردتولید آثار علمی و هنری منحصربه 7

 های علمی و فنی معتبرگزارش 1

 کارآفرینی و نوآوری 9

 آثار ادبی جهانی تولید 40

 4پذیرحل مسئله تعمیم 44

 تولید تصمیم و الگو 45
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 هابرنده گسترش علم در دانشگاه شيعوامل بازدارنده و پ

در  یمند استفاده کرد. عوامل متعددنظام یشناساز روش توانیها مدر دانشگاه یعوامل مؤثر در عدم گسترش علم و فناور نییتب یبرا

 یماعو اجت یفرهنگ یالگوها ،یاقتصاد طیبه اثرات متقابل شرا توانیمؤثر هستند. از آن جمله م یدر آموزش عال یگذارهیسرما ییکاهش کارا

ث ، موردبح یمسئله یمندنظام نییتب یاشاره کرد. برا ینظام آموزش عال یورو بهره یدر کاهش اثربخش یزشیو انگ یروان عوامل نیو همچن

 شیعوامل پ یروهاین ندیبرنده نظام را موردتوجه قرار داد. چنانچه برآ شیبازدارنده و پ یروهایجدول( نقش متقابل ن) ریز یدر الگو توانیم

 عوامل بازدارنده باشد، نظام همواره به سمت جلو درحرکت نخواهد بود. یروهاین زا شتریبرنده ب
 

 هايد علم و فناوري در دانشگاههاي پيش برنده و بازدارنده در فرایند تول: مدل الگوي مؤلفه3جدول

 (1311؛ به نقل از وحدت و آژیر، 1991مدل عمومی )اقتباس از چک االند، 
 

 عوامل پيش برنده عوامل بازدارنده

 افزارينرم افزاريسخت افزارينرم افزاريسخت

عدم تعادل بین درآمدها در 

 اقتصاد ملی
 هاتضاد بین ارزش

 گذاری در یکعدم تمرکز سرمایه

 بخش
 های قدیمیتغییر ارزش

نیاز و وابستگی مالی به 

 منابع غیرعلمی
 تلقی و باورهای تجاری صرف

توسعه آموزش اینترنتی و آموزش 

 غیرمتعارف

های قدیم و سازگاری ارزش

 جدید

 ایجاد فضاهای پرنشاط وزنده گراییهای ناشی از مدركارزش توزیع نامتعادل
جای جانشینی یادگیری به

 آموزش

های موازی تأسیس دانشگاه

 و نظام آموزش دوگانه
 افزایش شأن تفکر در اجتماع دوسویه بودن تبادل دانش سویه و متمرکزهای یکسیاست

 بعدیمحیط آموزشی تک
های مرتبط با عدم آموزش

 خالقیت و نوآوری
 هاافزایش نقش پژوهش در آموزش

ایجاد تخیل مثبت نسبت به 

 معههای آموزشی در جایافته

عدم هماهنگی عرضه تقاضا 

 در تربیت

بعدی از آموزش و تلقی تک

توجهی به امر یادگیری بی

 زادرون

های مستقل تفکر ایجاد کانون

 هافرهیختگان در کنار دانشگاه

های ها و برنامهسیاست

 مشارکتی

  مهاجرت مغزها

افزایش سهم آموزش عالی از بودجه 

 ملی

ایجاد بستر حمایتی از 

 لتحصیالنافارغ

سویه تبدیل روش کالسیک یک

های یادگیری آموزش به روش

 گروهی و کار گروهی

افزایش میزان مشارکت دانشگاه 

 گیری کالندر تصمیم

 

 پيشينه پژوهش

  یداخل نهيشيپالف( 

 نیبه ا "دانشگاه یعلمئتیه یاعضا نیعلم در ب دیمطالعه عوامل مؤثر بر تول"( در پژوهش خود با عنوان 4712اقدام ) زادهیگدازگر و عل

همکاران به  یریمطالعه، سوگ نی، بر اساس ارودیباال م زیعلم ن دیتول زانیم ،یدر مرتبه علم یشغل تیامن شیکه با افزا افتندیدست  جهینت

، یلیتکم التیتحص انیجوو کار کردن با دانش یدانشگاه یباال، امکانات کاف یخود اثربخش ،یعلم تیرضا ،ی، عدم ارزش داوریعلم یجارهاهن

 .دهندیم شیرا افزا یعلم دیتول زانیم

 یگاهدانش یهاکه گروه دندیرس جهینت نیبه ا "رانیا یهاعلم در دانشگاه دیتول تیفیو ک تیکم "( در پژوهش 4717) یاتیو ح یمیابراه

عامل  یفیک یهاشاخص یاست که بر مبنا یدر حال نیندارند و ا یداریاستناد، تفاوت معن یفیو ک یشاخص کم یموردنظر در پژوهش بر مبنا

تر طلوبم یتیوابسته به وزارت بهداشت در وضع یهاوابسته به وزارت علوم نسبت به دانشگاه یهااثرگذار و درصد مدارك استناد شده، دانشگاه

 قرار دارند. 
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 یعلمئتیه یاعضا تیخالق زانیو م یفلسف تیذهن نیرابطه ب یبررس"تحت عنوان  یقی( در تحق4719و رسول نژاد ) یلیدمرچ

 یداریرابطه معن یعلمئتیاعضای ه تیخالق زانیو م یفلسف تیذهن نیکه ب دندیرس جهینت نیبه ا "استان زنجان یآزاد اسالم یهادانشگاه

 زانیم نیوجود ندارد، ب یاردیتفاوت معن یعلمئتیاعضای ه تیو خالق یفلسف تیذهن نیب هیو علوم پا یدر رشته علوم انسان رد،وجود دا

فاوت ت جادیکه باعث ا یتنها عامل زین یفلسف تیذهن یهاشاخص نیوجود ندارد و در ب یداریزن و مرد تفاوت معن یعلمئتیاعضای ه تیخالق

زنان و مردان  تیمعو جا یریپذاز زنان داشته، اما انعطاف شترییتعمق ب یداریصورت معنمردان به کهیطوربه باشد،یشده شاخص تعمق م

 نداشته است. گریکدیبا  ،یداریتفاوت معن

 جهینت نیبه ا "مشهد یدانشگاه فردوس رانیمد یو سبک رهبر یفلسف تیذهن " تحت عنوان یقی( در تحق4719) یو ابوتراب یدیجاو

ه که در پرسشنام یرانیکه مد ینمع نیبد ،وجود دارد یآنان تفاوت معنادار یفلسف تیبرحسب ذهن رانیمد یسبک رهبر نیکه ب دندیرس

 دارند. شیگرا یمیت یبه استفاده از سبک رهبر شتریکسب کردند ب یباالتر رهنم یفلسف تیذهن

 یعلمئتیه یاعضا نیعلم در ب دیرابطه آن با تول یو بررس یتفکر انتقاد یهامؤلفه نییتب"تحت عنوان  ی( در پژوهش4790) جنوندیب

علم توسط  دیتول زانیبا م یعلمئتیه یاعضا یتفکر انتقاد زانیم نیب یو معنادار میرابطه مستق کیکه  دیرس جهینت نیبه ا "دانشگاه شاهد

دانشگاه شاهد در حد باال و میزان تولید علم ایشان در حد متوسط بوده  یعلمئتیتفکر انتقادی اعضای ه یها. میزان مهارتباشدیشان میا

اه شاهد زن و مرد دانشگ یعلمئتیت معنادار بین میزان تفکر انتقادی و همچنین میزان تولید علم اعضای هاست. نتایج، بیانگر عدم وجود تفاو

 بوده است.

 دیدانشگاه شه یعلمئتیه یاعضا دگاهیاز د دیموانع تول یبررس "( در پژوهش خود با عنوان 4790) یو قهرمان یابوالقاسم ،ینوروز

در  یو موانع فرد یموانع آموزش ،ی، موانع ارتباطاجتماعی -یموانع فرهنگی، علمئتیه یاعضا دگاهید در که دندیرس هاافتهی نیبه ا "یبهشت

 برخوردار هستند.  گریکدینسبت به  یشتریب تیاز درجه اهم بیو به ترت رگذاریعلم تأث دیحد باال بر تول

 

 خارجی نهيشيپب( 
انشگاه د انیدانشجو یعلم تیاستادان دانشگاه بر موفق یفلسف تیو ذهن یداثرات خاص تفکر انتقا "به نام  یقی( تحق5002) یتیمور

ستادان بود که ا یانیدر دو گروه دانشجو یلیتحص شرفتیتفاوت پ زانیم یبررس یشیمطالعه شبه آزما نیانجام داده است. هدف ا "استانفورد

دو  نیانگیها نشان داد که تفاوت مداده لیوتحلهیحاصل از تجز جینتا اند.نکرده ایکرده  افتیرا در یخاص تفکر انتقاد یهاهارتها آموزش مآن

 ها وو سنوات خدمات آن دیاسات التیتحص زانیم نیب نی. همچندادیرا نشان م یبوده است و تفاوت بارز داریو کنترل معن یشیگروه آزما

 . شدیم دهید یداریرابطه معن انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ

 " کاگویها در مدارس شبر عملکرد کارکنان آن یآموزش رانیمد یفلسف تیذهن زانیم یبررس "تحت عنوان  یقیتحق( 5005) نگریبول

که فاقد  یرانیباشند، نسبت به مد یو انتقاد ریپذ، انعطاف قیتفکر جامع، عم یکه دارا یمدارس رانیمد دارد،یم انیب قیتحق جیانجام داد. نتا

را بر کارکنان  یآموزش رانیمد یمطلوب تفکر انتقاد ریتأث یهاراه قیتحق نیا نیبر کارکنان خود دارند. همچن یفاوتمت ریهستند، تأث اتیفیک نیا

 یارتباطات و حت تیفیکارکنان، ک هیگرفت که روح جهینت نیمدرسه چن ریمد 12درباره یبررس کیمحقق در  نی. ادهدیموردمطالعه قرار م

 . ابدییم شیوضوح افزااست به یباالتر یفلسف تیذهن یها داراآن ریکه مد یمدارس در مدارس یانسازم باتیترت

 هیر روحب نیو همچن رانیمد تیخالق زانیمطلوب و م یبر روابط انسان یفلسف تیذهن ریتأث "یمنظور بررسبه یقی( تحق4922) تیاسم

 نیپژوهش نشان داد که ب نیا جیانتخاب شدند. نتا التیا نیا مدرسه در 12 رانیاز مد یانجام داد. نمونه آمار " اینیرجیکارکنان مدارس و

 نیپژوهش ب نیوجود دارد. در ا میکارکنان رابطه مستق هیو باروح رانیمد تیخالق زانیمطلوب، م یبا روابط انسان رانیدم یفلسف تیذهن

نمرات  نیانگیم انینشد. اما تفاوت م دهید یداریها تفاوت معنآنی فلسف تیبا ذهن رانیمد التیمانند سن، سنوات خدمت و تحص ییهایژگیو

باال دارند به توافق  یکه ذهن فلسف یرانیتر با مدپژوهش گزارش دادند که راحت نیدر ا نیبود. معلم داریدر دو گروه زن و مرد معن تیخالق

 .رسندیم
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 "چارچوب مفهومی تحقيق"

 
 شود و پژوهشگران به دنبال پاسخگویی به این سئواالت می باشند. با توجه به مطالب فوق سوال های زیر مطرح می 

  ی دانشگاه شاهد رابطه معنادار وجود دارد؟علمئتیهآیا بین جامعیت ذهنیت فلسفی و تولید علم اعضای  (1
  ی دانشگاه شاهد رابطه معنادار وجود دارد؟علمئتیهآیا بین تعمق ذهنیت فلسفی و تولید علم اعضای  (5

 ی دانشگاه شاهد رابطه معنادار وجود دارد؟علمئتیهی ذهنیت فلسفی و تولید علم اعضای ریپذعطافانآیا بین  (7

 

 پژوهش روش
نظرات  یو بررس شیمایبه پ پیمایش و از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی است. در این پژوهش -روش پژوهش حاضر توصیفی

 تیهنذ ی نهیزم علم در قالب دو پرسشنامه در دیتول یهاشاخص زانیآنان با م یفلسف تیذهن نیدر خصوص نوع رابطه ب یعلمئتیه یاعضا

 .گرددیم عیدانشگاه شاهد توز یعلمئتیه یاعضا انیعلم که در م دیو تول یفلسف
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که شامل هشت  باشدیم 4792-92 یلیشاغل دانشگاه شاهد در سال تحص یعلمئتیه یاعضا هیپژوهش حاضر شامل کل یجامعه آمار

طالعات و حجم آن بر اساس ا باشدیو هنر م ییماما یپرستار ،یدندانپزشک ،یپزشک ،یکشاورز ه،یعلوم پا ،یمهندس یفن ،ی: علوم انسانشکدهدان

 .باشندینفر م 747دانشگاه  ینیکارگز
 

 دانشکده       

 

ی جنس
شک

پز
ی 
شک

پز
دان

دن
 

ي 
ار

ست
پر

ی
مای

ما
ی 
سان

م ان
لو

ع
ی 

دس
هن

ی م
فن

 

ي
رز

او
ش

ک
یه 

 پا
وم

عل
 

 رهن

 47 57 51 17 22 5 57 19 مرد

 7 45 47 51 72 4 42 57 نمونه

 - 7 4 4 9 45 47 51 زن

 - 1 4 4 2 2 7 42 نمونه

 

 نمونه حجم و يريگنمونه روش
به  یعلمئتیه یاعضا نکهیبه جهت ا باشد،یم تصادفی -طبقه ای یریگصورت نمونه به یریگنمونه وهیبر اساس فرمول کوکران ش

استاد  -ارینشدا -اری)استاد یطبقه مرتبه علم نیو سوم تیطبقه جنس نیها هستند، دومطبقه دانشکده نیاست. اول شدهمیختلف تقسطبقات م

ها در پژوهش حاضر شامل دو پرسشنامه داده یگردآور یابزارها .دیگرد نیینفر تع 471محاسبه با فرمول کوکران  یکه بر مبنا باشدیتمام( م

 علم هست. دیو تول یلسفف تیدر باب ذهن
 

 درصد تعداد گروه ها

 جنس
 5257 12 زن

 7157 470 مرد

 تحصیالت
 751 47 فوق لیسانس

 9552 425 دکتری

 رتبه دانشگاهی

 1 41 مربی

 1052 414 استادیار

 4057 41 دانشیار

 454 5 استاد تمام

 سابقه تدریس

 57/1 11 سال 2تا 

40-2 15 51 

42-40 70 4754 

50-42 75 4157 

 4754 57 سال 50باالتر از 

 نوع دانشکده

 51 15 علوم انسانی

 9/4 42 علوم پایه

 4157 52 فنی و مهندسی

 1 41 کشاورزی

 1 7 پرستاری و مامایی

 4552 55 داندانپزشکی

 51 15 پزشکی

 1 7 هنر
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 : تیبر اساس مدل اسم یفلسف تی( پرسشنامه استاندارد ذهنالف

 نیشده است. الزم به ذکر است ا یابیهنجار یرانیجامعه ا یو برا هیته یو سلطان یسپاس ریتوسط م 4772پرسشنامه در سال  نیا

 ییبوده و روا 19/0اعتبار آن برابر با  بیکرنباخ، ضر یآلفا قیاجرا و از طر یدولت تیریمرکز آموزش مد انینفر از دانشجو 10 یپرسشنامه بر رو

 فیتوسط س 4715پرسشنامه مذکور در سال  ییایپا بیضر نیشده است. عالوه بر ا دیتائ تیو ترب مینفر از متخصصان تعل دهتوسط  زیآن ن

صت پرسشنامه از ش نی. اباشدیپژوهش م نیمورداستفاده در ا یریگقبول ابزار اندازهقابل ییاینشانگر پا نیکه ا دهیبرآورد گرد 77/0 یهاشم

و  ی)به نقل از نوروز کندیم یریگ( اندازهیریپذتعمق، انعطاف ت،یرا در ابعاد مختلف آن )جامع رانیمد یفلسف تیو ذهن شدهلیماده تشک

 (4795همکاران، 

 

 علم:  دی( پرسشنامه تولب

لم ع دیتول یبرا ییهاها و مصداقشاخص ،یصورت بود که ابتدا با توجه به مطالعات نظر نیعلم به ا دیساخت پرسشنامه تول وهیش

ها و مطالعات در پژوهش نیو همچن اندشدهی( معرفISI) یاز طرف موسسه اطالعات علم یطورکلبه قیمصاد نیکه ا صورتنیبد دیمشخص گرد

ه شده از طرف موسسارائه یهابا شاخص یکینزد یپوشانشده است که همعلم در نظر گرفته دیتول یبرا ییهاو شاخص قیمصاد ز،یمختلف ن

 ،یرا که در منابع معتبر موردبررس ییهاو شاخص قیکرده است: اوالً مصاد ی( دارد و محقق در ساخت پژوهش مذکور سعISI) یعات علماطال

 یعرفعلم م دیعنوان مصداق تولصورت مشترك بهاز منابع موردمطالعه، آن شاخص و مصداق را به هرکدام یعنیهستند ) یشتریاشتراك ب یدارا

 تخاب کند.اند( اننموده

 تروسدانشگاه شاهد محس یهادانشکده هیکل یعلمئتیه یرا که اعضا قیشده دربند قبل، آن دسته از مصاداستخراج قیمصاد انیاز م اًیثان

 د،نیمان تیمصداق مذکور فعال ٔ  نهیدرزم توانندیها مهمه دانشکده یعلمئتیه یو اعضا ستیدانشکده خاص ن کیمربوط به  یبوده و به عبارت

 .ندانتخاب ک

گروه  یمعلئتیه یخصوص اعضا)به نهیزم نیدر ا نیعلم، از نظرات متخصص دیپرسشنامه تول ییمحتوا ییروا یدر خصوص بررس ثالثاً،

 پرسشنامه یگذار. نحوه نمرهدیگرد نیتدو هیگو 40شامل  یاپرسشنامه تیاست که درنها دهیرس شانیا دیشده و به تائ( بهره گرفتهیکتابدار

موده را جستجو ن یعلمئتیه یارتقاء اعضا یهادانشکده مراجعه نموده و فرم یبوده است که محقق به معاونت پژوهش نیچننیا زیعلم ن دیتول

از  یدادن به برخ ازیدر امت یاندك تفاوت ،یعلمئتیه یشده است. ازآنجاکه در فرم ارتقاء اعضاداده صیتخص یازیامت هیو مطابق آن به هر گو

 یازسکسانیگرفت که جهت  میوزارت بهداشت وجود داشت، لذا محقق تصم یعلمئتیه یوزارت علوم با اعضا یعلمئتیه یاعضا یهاتیعالف

پرسشنامه  یها هیهرکدام از گو ازاتیامت بیترتنیابه ردیمورداشاره را در نظر گ یهاتیفعال یشده برادر نظر گرفته ازاتیامت نیانگیم ازات،یامت

 (4790، جنوندیبرهنما و از  نقل. )به دیص گردمشخ

 : مدرک توليد علم4جدول

 امتيازات گویه ها

 50 کتاب ) تألیفی(

 2 انجام طرح تحقیقاتی

 2 و ...( ISI , ISCای ) المللی و منطقهمقاالت بین

 1 پژوهشی –مقاالت علمی 

 2/5 تخصصی و مروری –ترویجی و علمی  –مقاالت علمی 

 52/5 های خارجیمایشمقاالت ه

 72/4 های داخلیمقاالت همایش

 2/4 های خارجیچکیده همایش

 4 های داخلیچکیده همایش

 4 افزار، موسیقی، نمایش هنری ، برنامه رادیو، تلویزیون و ویدیوییافزار، نرمنقد و بررسی کتاب، فیلم، سخت

 

به  7 -2تا1 -7تا4 -)صفری      افاصله اسیبا مق یادرجه 1 فیط کیه در پرسشنام یها هیاز گو کیافراد جامعه موردپژوهش به هر 

از  کیهر  کهنی( را اختصاص داده است سپس با توجه به ا7-5-4 -) صفر نمرهموارد ،  نیاز ا کیبه هر  بیاند و محقق به ترتباال( پاسخ داده

 ازی) امت هیبه هر گو یاختصاص ازیامت دررا  7صفر تا  ازیاند، امتانتخاب نموده هیهر گو یبرا یادرجه 1 فیرا در ط نهیکدام گز ژوهشافراد موردپ
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شده از افراد مشخص کیعلم هر  دیتول نمرهپرسشنامه،  یها هیبا حجم نمرات گو تی( ضرب کرده و درنهاباالشده در جدول اختصاص داده

 .است

 هاداده ليوتحل هیتجز وهيش
که در  بیترت نیبهره برده شده است. بد یو استنباط یفیو در دو سطح آمار توص spssافزار نرم قیها از طرداده لیوتحلهیتجز

 یاستنباط لیوتحلهیشده و در بخش تجزاستفاده "انحراف استاندارد"و   "نیانگیم " یآمار یهاها از شاخصداده یفیتوص لیوتحلهیتجز

 ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیضر ،یاتک نمونه T آزمون ک؛یپارامتر یهاها از آزمونداده یافاصله اسیبه مق تیبا عنا پژوهش یهاداده

 شده است.گام، استفادهبهبه روش گام رهیچند متغ

 

 ي پژوهشهاافتهی

 قيتحق اتيفرض یهمبستگ بیآزمون ضر: 1جدول 

 شاخص
 تولید علم

 سطح معناداری rضریب همبستگی 

 /011 -/41 نگریمیزان جامع

 /015 /094 یزان تعمقم

 /047 /502 پذیریمیزان انعطاف

 

 -/410) منفیعلم رابطه  دیبا تول یعلمئتیه یاعضا ینگرجامع زانیم نیدر سؤال اول ب شودیگونه که در جدول فوق مشاهده مهمان

 =r  011و/> pزانیم انیسؤال دوم م در.  شودیم کمتر معل دیتول زانیباشد م شتریب ینگرجامع زانی،هرچه م بدین معنا که ،( وجود دارد 

 زانیباشد م شتریتعمق ب زانی( هر چه مp </ 015و    r/ = 094مستقل و وابسته وجود دارد.) ریمتغ انیم یعلم رابطه معنادار دیتعمق و تول

 جهیدرنت باشدیم 02/0تر از کوچک ،یدارعلم در سطح معنا دیبا تول یریپذانعطاف زانیم انیسؤال سوم رابطه م در .گرددیم شتریعلم ب دیتول

 r/ = 502. )گرددیم شتریعلم هم ب دیتول زانیباشد م شتریب یریپذانعطاف زانیمعنا که هر چه م نیبد باشدیمثبت م رهایمتغ انیرابطه م

 ( .p </047و
 

 تيو جنس یعلمئتيه ياعضا انيعلم م ديتول انيمستقل م یآزمون ت:  2جدول 
 

 سطح معناداری درجه آزادی T انحراف معیار میانگین نیفراوا متغیر

 51/7 01/57 12 زن
790/- 477 151/ 

 24/2 97/57 470 مرد

 

( با sig/ = 151و   =790/-t)    tباشد. نتایج آزمونهای تولید علم میان مردان باالتر از زنان میهای جدول، میانگین نمرهاساس داده بر

 92ا گویای آن است که میانگین دو گروه زن و مرد تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته و این دو گروه با سطح اطمینان هفرض برابری واریانس

 درصد در میانگین تولید علم تقریباً مشابه هستند.

 علم برحسب دانشکده ديتول یفيآمار توص:  3جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد نام دانشکده نام متغیر

 لمتولید ع

 27/7 92/51 15 علوم انسانی

 00/7 00/57 42 علوم پایه

 12/2 11/50 52 فنی مهندسی

 52/2 95/52 41 کشاورزی

 71/7 41/55 7 پرستاری و مامائی

 79/2 12/50 55 دندانپزشکی
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 21/2 20/52 15 پزشکی

 57/1 74/51 7 هنر

 لم و نوع دانشکدهع ديتول انيم طرفهکی انسیوار ليآزمون تحل:  4جدول 

 سطح معناداری f درجه آزادی مجموع مجذورات 

 7 774/451 بین گروهی
954/5 007/ 

 427 217/15 گروهیدرون

 

آمده چون سطح معناداری دستاساس نتایج به پردازد. برهای چند گروه میتحلیل واریانس به بررسی معناداری تفاوت بین میانگین

 شود. بدین معنی که تفاوت میانگینها رد میها تائید و در مقابل، فرض یکسانی آماری آنفرض تفاوت میانگین گروه / است02کمتر از   fآزمون

 باشد.مشاهده میباشد. که در نمودار زیر قابلدار میهای مختلف به لحاظ آماری معنینمره تولید علم در بین دانشکده

 هريچند متغ ونيرگرس بیجدول ضرا:  5جدول 

 Df1 Df2 F Sig ضریب تعیین t Sig R بتا B فرضیات
 /012 772/4 /424 /559 نگریمیزان جامع

 /077 921/4 /417 /504 میزان تعمق /002 120/1 455 7 /099 /741

 /044 279/5 /570 /517 پذیریمیزان انعطاف

 

دار عنیپذیری بر تولید علم منگری، میزان تعمق و میزان انعطافامعاساس ضریب بتا تأثیر سه متغیر ج در تحلیل ضرایب رگرسیون بر

بینی تر باشد نقش آن در پیشکه هرچه مقدار ضریب بتای یک متغیر بیشباشد. با توجه به این/ می02باالتر از  Tاست.چون سطح خطای آزمون 

علمی با ئتپذیری اساتید هیبر تولید علم به ترتیب میزان انعطاف ترین عامل تأثیرگذاراساس ضریب بتا مهم بیشتر است از بین متغیرها بر

 باشد.( می424/0نگری با ضریب )( و میزان جامع417/0(، میزان تعمق با ضریب )570/0ضریب )

دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق باشد که نشان میمی 741/0بین متغیرها  Rمقدار ضریب همبستگی 

علمی درصد از کل تغییرات میزان تولید علم در بین اعضای هیئت 9دهد ( نشان می5R=  099/0مبستگی کمی وجود دارد. و ضریب تعیین )ه

دیگر مجموعه متغیرهای مستقل به میزان کمی از واریانس متغیر تولید عبارتباشد. بهدانشگاه شاهد وابسته به سه متغیر مستقل ذکرشده می

نگری، میزان تعمق، میزان دار است متغیرهای مستقل )میزان جامعمعنی 02/0تر از در سطح خطای کوچک  fکنند. مقداربینی میعلم را پیش

 خوبی میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته )تولید علم( را توضیح دهند.پذیری( قادرند به انعطاف

 قيتحق يرهايمتغ یپراکندگ عیتوز:  6جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیرها

 7/2 71/51 تولید علم

 7/1 79/70 نگریمیزان جامع

 4/2 70/77 میزان تعمق

 7/2 74/72 پذیریمیزان انعطاف

 

 (M=  5/111) یچهار ارزش فيط نيانگيدانشگاه شاهد با م یعلمئتيه ياعضا نيعلم و ابعاد آن در ب ديتول نيانگيم سهیمقا: 7جدول 

 سطح معناداری T خطای معیار انحراف معیار گینمیان هامؤلفه

 000/0 12/429 244/0 7/2 77/57 تولید علم

 000/0 02/542 770/0 2/1 11/70 نگریمیزان جامع

 000/0 22/422 200/0 2/2 41/75 میزان تعمق

 000/0 22/422 242/0 1/2 24/71 پذیریمیزان انعطاف
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 سؤال اول پژوهش یبررس

 بود؛ نآنا علم تولید میزان با شاهد دانشگاه علمیهیئت اعضای نگریجامع میزان رابطه تبیین بر  مبتنی حاضر هشپژو سؤال اولین

 جهت و شدت یافتن جهت استنباطی تحلیل باشد .درمی 7/1  و79/70 ترتیب به نگریجامع خصوص در آمدهدستبه معیار انحراف و میانگین

 نشان که  بود 011/0 معناداری سطح در -/41 آمدهدستبه  مقدار که شد استفاده همبستگی ضریب از علم تولید و نگریجامع بین رابطه

 باشد ربیشت نگریجامع میران هرچه که معنی این به دارد وجود منفی رابطه علم تولید با علمیهیئت اعضای نگریجامع میزان بین که دهدمی

 .شد تفادهاس متغیره تک تی آزمون از پاسخگویان نگریجامع میزان نمرات میانگین معناداری بررسی منظور شود. بهمی کمتر علم تولید میزان

دارد  میانگین وجود دو بین داریمعنی تفاوت باشدمی ترکوچک( 04/0) بحرانی مقدار از/ 000 معناداری سطح در 02/542 آمدهدست به  تی

 . باشدمی علم تولید در تأثیرگذار عامل سومین نگریجامع میزان( 424/0) بتا ضریب به توجه با رگرسیون تحلیل ( در47)جدول شماره

 

 سؤال دوم پژوهش یبررس

 د. میانگینبو آنان علم تولید میزان با شاهد دانشگاه علمیهیئت اعضای تعمق میزان رابطه تبیین بر  مبتنی حاضر پژوهش سؤال دومین

 بین رابطه جهت و شدت یافتن جهت استنباطی تحلیل در . باشدمی 4/2 و 70/77 ترتیب به عمقت خصوص در آمدهدستبه معیار انحراف و

 معناداری سطح در 094/0 همبستگی ضریب که شد استفاده همبستگی ضریب از علم تولید با شاهد دانشگاه علمیهیئت اعضای تعمق میزان

 عناداریم بررسی منظوربه .رودمی باالتر هم علم تولید میزان باشد بیشتر لمیعهیئت اعضای تعمق میزان هرچه بنابراین .آمد دست به 015/0

 مقدار از/ 000 معناداری سطح در 22/422 آمدهدستبه  تی .شد استفاده متغیره تک تی آزمون از پاسخگویان تعمق میزان نمرات میانگین

 تعمق میزان( 417/0) بتا ضریب به توجه با رگرسیون تحلیل .در دارد وجود میانگین دو بین داریمعنی تفاوت پس باشدمی ترکوچک بحرانی

 باشد .می علم تولید در تأثیرگذار عامل دومین

 

 سؤال سوم پژوهش یبررس

 بود؛ آنان معل تولید میزان با شاهد دانشگاه علمیهیئت اعضای پذیریانعطاف میزان رابطه تبیین بر مبتنی حاضر پژوهش سومین سؤال

 جهت استنباطی تحلیل باشد. درمی 7/2یریپذو انعطاف 74/72 ترتیب به پذیریانعطاف خصوص در آمدهدستبه معیار انحراف و میانگین

 میزان که دش استفاده همبستگی ضریب از علم تولید با شاهد دانشگاه علمیهیئت اعضای پذیریانعطاف میزان بین رابطه جهت و شدت یافتن

 میان معناداری و مثبت رابطه باشدمی 0502 از ترکوچک معناداری سطح اینکه به توجه با .شد/ 047 معناداری طحس در/ 502 با برابر آن

 یت .شد استفاده متغیره تک تی آزمون از پاسخگویان پذیریانعطاف میزان نمرات میانگین معناداری بررسی منظوربه. دارد وجود متغیرها

 تحلیل دارد.در وجود میانگین دو بین داریمعنی تفاوت پس باشدمی ترکوچک بحرانی مقدار از./ 00اریمعناد سطح در 22/422 آمدهدستبه

 باشد .می علم تولید در تأثیرگذار عامل ترینمهم و اولین پذیریانعطاف میزان( 570/0) بتا  ضریب به توجه با رگرسیون
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 هاو پيشنهاد يريگجهينت
 جینتا. ع شدواق یبررس دانشگاه مورد یعلمئتیه یاعضا نیعلم در ب دیو رابطه آن با تول یفلسف تیذهن یهامؤلفه نییپژوهش به تب نیا

عنادار مدانشگاه شاهد رابطه  یعلمئتیه یعلم اعضا دیو تول یفلسف تیذهن تیجامع نیب آیا"بود که  نیبر ا یمبتن سؤال اول پژوهش یبررس

رابطه  وجود دارد،منفی  یعلم همبستگ دیبا تول ینگرجامع نیب مربوط به سؤال اول پژوهش نشان داد؛ یهاافتهی لیتحل و هیتجز " وجود دارد؟

 هانیانگیم هسیمقا در. شودیدانشگاه شاهد کمتر م یعلمئتیه یاعضا نیعلم در ب دیتول زانیم ینگرکه با باال رفتن جامع یمعن نیبه ا یمنف

 انزیبتا م بیبا توجه به ضر ونیرگرس لیدر تحل علم وجود نداشت. دیو تول ینگرجامع نیب یرداینتفاوت مع یاتک نمونه Tدر آزمون 

 (4715)یهاشم فی(؛ س4710) یصالح قتحقینتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش  .باشدیعلم م دیدر تول رگذاریعامل تأث نیسوم ینگرجامع

 در یک راستا قرار دارد. 

رابطه  دانشگاه شاهد یعلمئتیه یعلم اعضا دیو تول یفلسف تیتعمق ذهن نیب آیا "بود که  نیبر ا یسؤال پژوهش حاضر مبتن نیدوم

 زانیم نیب یرابطه مثبت و معنادار یآزمون همبستگ در مربوط به سؤال دوم پژوهش نشان داد؛ یهاافتهی لیوتحل هیتجز "وجود دارد؟معنادار 

. در شودیم شتریعلم هم ب دیباشد تول شتریتعمق ب زانیهرچه م یعنی شگاه شاهد به دست آمد.دان یعلمئتیه یاعضا نیعلم ب دیتعمق و تول

 رگذاریتأث عامل نیتعمق دوم زانیبتا م بیبا توجه به ضر ونیدر آزمون رگرس وجود داشت. نیانگیدو م نیب یداریتفاوت معن هانیانگیم سهیمقا

( همسو 4790( و بیجنوند)4790نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش نوری زاده) .باشدیشاهد م دانشگاه یعلمئتیه یاعضا نیعلم در ب دیدر تول

 است. 

انشگاه شاهد د یعلمئتیه یعلم اعضا دیو تول یفلسف تیذهن یریپذانعطاف نیب آیا "بود که  نیبر ا یسؤال پژوهش حاضر مبتن نیسوم

 نیب یرابطه مثبت و معنادار یهمبستگ بیمربوط به سؤال سوم پژوهش نشان داد؛ در ضر یهاافتهی لیوتحلهیتجز "وجود دارد؟معنادار رابطه 

دو  نیب یداریتفاوت معن هانیانگیم یمعنادار یبررس در. دانشگاه شاهد وجود دارد یعلمئتیه یاعضا نیعلم در ب دیو تول یریپذانعطاف

 یاعضا نیر بعلم د دیدر تول رگذاریعامل تأث نیترو مهم نیاول ریپذانعطاف زانیم بتا بیبا توجه به ضر ونیرگرس لیوجود دارد.در تحل نیانگیم

در یک  (5005) نگریبول( 4790(؛ بیجنوند)4790. نتایج این سوال از پژوهش با نتایج پژوهش نوری زاده)باشدیدانشگاه شاهد م یعلمئتیه

 راستا قرار دارد. 

 

 ها کاربردي پژوهششنهاديپ
 علم. ئتیه یاعضا یو تفکر فلسف یپژوهش یهامربوط به مهارت یزسنجایتوجه به ن (4

 .یعلمئتیه یاعضا یفلسف تیتفکر و ذهن شیدر جهت افزا یآموزش یهاکارگاه لیتشک (5

 دانشگاه شاهد. یعلمئتیه یاعضا یپژوهش یهایدانشگاه در خصوص توسعه توانمند یپژوهش نیکمک به مسئول (7

 یترنییعلم( نمره پا دیو تول یفلسف تی) ذهن ریدو متغ نیا نیها ازنظر رابطه بآن یعلمئتیه یکه اعضا ییهاهتوجه خاص به دانشکد (1

 کسب کردند.  
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 راجعممنابع و 
تربیتی،  نوین هایاندیشه ایران، هایدانشگاه در علم تولید کیفیت و (، کمیت4717حیاتی، ) زهیر و سعیده  ابراهیمی، [4]

 .7 شماره چهارم،  دوره

 الکم انتشارات: تهران بهرنگی، محمدرضا ترجمه ،آموزشی مدیریت در فلسفی ذهنیت (،4771، )جی فیلیپ اسمیت، [5]

 .تربیت

 .چهارم چاپ ،آور دید انتشارات :تهران آموزشی، مدیریت در فلسفی ذهنیت(، 4715، )محمدرضا بهرنگی، [7]

امه نعلمی دانشگاه شاهد، پایان(، بررسی رابطه تفکر انتقادی با تولید علم میان اعضای هیئت4790،) بیجنوند، فرامرز [1]

 هد تهران.شا دانشگاه انسانی علوم دانشکده کارشناسی ارشد ؛

(، ذهنیت فلسفی و سبک رهبری مدیران در نظام آموزش عالی)موردبررسی: 4719ابوترابی، ) رزیتا و جاویدی طاهره [2]

 .44شناسی. شماره دانشگاه فردوسی مشهد(، فصلنامه مطالعات تربیتی و روان

 ریزی آموزش عالی.و برنامه ، موانع توسعه علمی در دوران معاصر ،تهران: موسسه پژوهش(4711)حیدری عبدی، احمد،  [2]

، فصلنامه "انقالب اسالمی،انقالب تمدن ساز؛ دانشگاه ایرانی، دانشگاه تمدن ساز "،( 4711،)آدمیعلی  و ، باقرخرمشاد [7]

 . 2تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره 

 علمیقیت اعضای هیئت(، بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خال4719نژاد، ) رسول عبدالحسین و دمرچیلی، فریبا [1]

 .4های تازه در علوم تربیتی، سال چهارم،شمارههای آزاد اسالمی استان زنجان، فصلنامه اندیشهدانشگاه

های آن، نقل ، مصاحبه با بنیاد ملی نخبگان کشور در خصوص تعریف تولید علم و مصداق(4711)دست،محمدرضا، زرین [9]

های های انتخاب و انتخاب( ،مصادیق تولید علم: شاخص4712ابوالفضل ،)در : زلفی گل، محمدعلی و کیانی بختیاری، 

 ها. شاخص

(، بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و خالقیت مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان، 4717،فخرالسادات، ) هاشمی سیف [40]

 .44،ص4فصلنامه تعلیم و تربیت ، سال بیستم، شماره 

 .پنجم چاپ سمت، سازمان  :تهران تربیت، و تعلیم روش قیمنط تفکر ،(4710)علی ، شریعتمداری، [44]

المللی نهضت تولید علم، ،مدیریت دانش و تولید علم، مجموعه مقاالت نخستین کنگره بین(4711)شریعتمداری ، علی، [45]

 افزاری و آزاداندیشی، دفتر دوم.جنبش نرم

 سازمان : تهران پانزدهم، چاپ ، (تدریس ونفن و هاروش ) پرورشی و آموزشی هایمهارت ، (4710)، حسن شعبانی، [47]

 .سمت

 انریدب سیو روش تدر یفلسف تیذهن نیب یرابطه یبررس م؛یابراه دی،سیجعفر رشاهیم ،راحله؛یدستجرد یشهباز [41]

 . 12شماره  - 4711تابستان  ،یپژوهش یعلم-یتیشهر اصفهان، مجله علوم ترب یمتوسطهمدارس 

ورزی در دانشگاه اسالمی: (، ارتقای فرهنگ علم4794،)فرد و زهرا مصطفوی فرد  ، نهله، حامد مصطفوی نائینی غروی [42]

 .5 شمارهها و موانع، فرهنگ در دانشگاه اسالمی، سال دوم، راهکارها،آفت

، نشریه هادانشگاهاز موانع فرهنگی تولید علم در  رفتبرون،راهکارهای  (4790) توانا، ملکی و منصوره  اهللسیف الهی، فضل [42]

 .474شماره معرفت ، سال بیستم ، 

علمی ، مطالعه عوامل مؤثر بر تولید علم در بین اعضای هیئت (4712)زاده اقدم، علیمحمدباقر   و،حسین  گذارگر [47]

سوم،شماره  سال اجتماعی ها، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، علومدانشگاه

5. 

 معظم رهبری(، مقام رهنمودهای والیت )مجموعه حدیث افزارنرم ، (4794ای،)خامنه اهللآیت حضرت ریرهب معظم مقام [41]

 .اسالمی انقالب فرهنگی پژوهشی موسسه :تهران

د المللی نهضت تولی،مدیریت دانش و تولید علم، مجموعه مقاالت نخستین کنگره بین (4711،سید محمدصادق،) مهدوی [49]

 و آزاداندیشی. افزاریعلم، جنبش نرم

 .یسطرون انتشارات :تهران  ششم، آموزشی، چاپ مدیریت و (، رهبری4779) محمد سید کمالی، میر [50]

(، تحلیل شکاف علم و فناوری ایران با هشت 4712زاده،محمد و نورمحمدی، حمزه علی، )نوروزی چاکلی،عبدالرضا. حسن [54]

 و رژیم صهیونیستی( ، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. کشور) ترکیه ، مالزی، پاکستان، امریکا، انگلستان، ژاپن
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علمی های اعضای هیئت،بررسی موانع تولید علم از دیدگاه(4790)، قهرمانی محمد و ابوالقاسمی،محمود نوروزی،عباسعلی، [55]

 .5پژوهشی رهیافتی نو در آموزش،سال ششم، شماره  -دانشگاه شهید بهشتی،فصلنامه علمی
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