Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities, 13(3), 1-32, Summer 2021



Self-Assessment of Faculty Members of Tabriz
University toward Social Impact of their Academic
Researches

_____________________________________________________________________________________________________________



.

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Volume 13
Issue 3
Summer 2021

.

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Abstract

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Volume 13
Issue 3
Summer 2021

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Abstract

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Volume 13
Issue 3
Summer 2021

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Abstract

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Volume 13
Issue 3
Summer 2021

فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،3-13 ،)1(31 ،پیاپی  ،13تابستان 3011
عطاپور ،هاشم؛ حمدیپور ،افشین؛ و اکبرزاده ،پریوش ( .)0011خودارزیابی اعضایث هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت به اثرگهااری
اجتمههههاعی پهههه وه هههههای دانشگاهیشهههها  .مطالعااااا میانرشاااا ای در علاااا انسااااان .0-13 ،)1(01 ،
شاپا3112-0400 :

 نویسندگا  /دسترسی ب متن کامل مقال براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

خود ارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت به
اثرگذاری اجتماعی پژوهشهای دانشگاهیشان
هاشم عطاپور* ،1افشین حمدیپور ،2پریوش اکبرزاده

3

دریافت9911/80/52 :؛ پذیرش9911/95/92 :

چکیده

مقال حاضر قصد دارد ب بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت ب اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه هایشا بپردازد .این پ وه با رویکرد ّ
کمهی و به روش پیمایشهی ان ها شهده اسهت .جامهه
پ وه اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز بودند ک 31درصد از آنها با اسهتااده از نمونه گیری تصهادفی
طبقهای نسبتی ب عنوا نمون انتخاب شدند .ب این ترتیب ،تهداد  051نار از کل اعضهای هیئهت علمهی
دانشگاه تبریز در تکمیل پرسشنام شرکت داشتند .نتایج نشها داد میهانگین خودارزیهابی اعضهای هیئهت
علمی مشارکتکننده در پ وه نسبت ب اثرگااری اجتماعی په وه ههایشها برابهر بها  2/23بهوده و
میانگین جامه پ وه با اطمینا 55درصد در حد فاصل  2/35و  5/05قرار دارد ک بها توجه به دامنه
نمرات قابلحصول در حد متوسط قرار دارد .بهین خودارزیهابی گهروهههای مختله آموزشهی نسهبت به
اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا تااوت مهناداری وجود دارد .اعضهای هیئهت علمهی دانشهگاه تبریهز
حوزههای بالقوهای ک میتوانند از پ وه های آنهها بههرهمنهد شهوند را به ترتیهب «صهنهت»« ،محهیط
زیست»« ،آموزش»« ،خطمشی و سیاستگااری» و «کشاورزی» بیا کردهاند .همچنهین ،نتهایج نشها
داد هرچ «تهداد طرحهای برو دانشگاهی» و «ارتباط کاری اعضای هیئت علمی با سازما ههای خهار
از دانشگاه تبریز» بیشتر باشد ،میزا خودارزیابی آنها نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه ههایشها نیهز
بیشتر است .برمبنای نتایج حاصلشده ،تشویق اعضای هیئت علمی ب ان ا طرحهای برو دانشگاهی و
داشتن ارتباط کاری با سازما های خار از دانشگاه میتواند ارزیهابی اعضهای هیئهت علمهی نسهبت به
اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا را بیشتر کرده ،و با درگیر ساختن آنها با مسهالل و موضهوعات واقههی
جامه ب افزای اثرگااری اجتماعی پ وه های دانشگاهی من ر شود.
کلیدواژهها :خودارزیابی ،اثرگااری اجتماعی په وه  ،اعضهای هیئهت علمهی ،دانشهگاه تبریهز ،اثهرات
گسترده پ وه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1گروه علم اطالعات و دان شناسی ،دانشکده علو تربیتی و روا شناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایرا ( ،نویسنده مسئول)


 .2گروه علم اطالعات و دان شناسی ،دانشکده علو تربیتی و روا شناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایرا
 .3گروه علم اطالعات و دان شناسی ،دانشکده علو تربیتی و روا شناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایرا

 .1مقدمه

جامه دانشگاهی ،یکی از مهمترین و مهتبرترین سرمای های انسهانی ههر کشهور در تولیهد
علم را تشکیل میدهد ک میتوانند با برنام ریزی صحیح ،به موقهو و مطهابق بها نیازههای
کیایت ارال خدمات و تولیدات علمی مؤثر واقهو شهوند .در واقهو
جامه  ،در زمین ارتقای
ِ
مبانی پیشرفت و ارتقای هر کشور در نظا آموزش عهالی آ کشهور نهاته اسهت .اعضهای
هیئت علمی دانشهگاههها و پ وهشهکدههها ،مالهد دانه ضهمنی و عینهی هسهتند (بهاب
ّ
الحوال ی ،تا الدینی ،نوشینفرد ،و حریری.)50 ،0153 ،
در بحث تولید علم دو شیوه مطرح است :شیوه اول تولید دان  ،ک الگوی مرتونی تولید
دان نیز نامیده میشود ،بر استقالل علم از سایر نهادهای اجتماعی تأکید دارد .شهیوه دو
تولید دان بر ارتباط علم با سایر نهادههای اجتمهاعی و کهاربرد دانه تولیهد شهده بهرای

ذیناها تأکید دارد (گیبونز و همکارا  .)0550 ،1مطرحشد شیوه دو تولید دان و ایده
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مأموریت سو دانشگاهها ک خواستار ورود پ وه دانشگاهی ب مسالل مختل اجتماعی
و اقتصادی می باشد همگی حاکی از فهال شد توج ب اثرگااری اجتماعی علهم در نظها

ارزیابی علم و فناوری است (موالس-گالرت ،سهالتر ،پاتهل ،اسهکات ،و دورا 3113 ،2؛

عطاپور .)0155 ،برنام ریزی همزما برای تولید علم و توج ب انتقال یافت های علمهی به
عمل از اهمیت بسیاری برخوردار است و در این راستا ،توج ب اثرگااری اجتماعی علم در
پیشبرد اهداف میتواند مؤثر واقو شود .تحت تأثیر شیوه دو تولید دانه  ،ایهدهپههردازی و
اراله راههکار بهرای رفهو چال های موجهود و آینهده جامهه  ،شههامل مسههالل سیاسههی
داخلهی و خارجهی ،یکی از فلسا های وجودی دانشهگاه برشهمرده شهده اسهت (مقیمهی،
آراست  ،و محمدخانی.)054 ،0155 ،
تاکنو دو نوع اثرگااری ،علمی و اجتماعی در حوزه علمسن ی مطرح شده است .ارال
تهریای از اثرگااری علمی ،ک مورد اجماع پ وهشگرا حوزه علمسن ی بوده و از قابلیهت
سن

و اندازهگیری نیز برخوردار باشد ،کار آسانی نیست .میتوا گات اثرگااری علمی

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ب واسط استااده در متو علمی و اثرگااری اجتماعی ب واسط کاربرد علم در حل مسهالل
مختل جامه ب دست میآید .ب طورکلی میتوا گات خلق و اشاع دان دارای ماهیتی
اجتماعی است (عرفا من و روحانی .)004 ،0153 ،اثرگااری اجتماعی علم اصطالحی
است برای توصی اثرات علم صرفنظر از آنچ ک در نظا سنتی سن
روی میدهد در نظا سنتی سن

اثرگااری علهم

علم ،اثرگااری علم بهر سهایر آثهار علمهی و برمبنهای

شاخصهای مشهوری نظیر استناد اندازهگیری میشود؛ درحالیک اثرگااری اجتماعی علم
در قالب نا های مختلای مانند منافو اجتماعی ،فهالیتهای جریا سو  ،کیایت اجتماعی

(بورنما  )302 ،3101 ،1برای سن

اثرات زیستمحیطی ،سیاسی ،فرهنگی ،سهازمانی

و بهداشتی علم ب کار میرود .
در سالهای اخیر تأمینکنندگا مالی پ وه ها و سایر ذیناها ب دنبال شواهدی بوده
اند ک ن تنها تأثیر علمی بلک تأثیرات اجتماعی پ وه را نیز نشا دهند .اثرگااری علهم،
مطالب ساختار اجتماعیاقتصادی از نهاد علم است .اگر چ ممکن است تأکید بی ازحهد
بر اثرگااری اجتماعی علم با محور قرار داد کاربردگرایی ،آسیبهایی را متوج نهاد علهم
کند ،اما نهاد علم ناگزیر باید این خواست جامه را تا حد ممکن بهرآورده سهازد (عطهاپور،
 .)0155اهمیت توج ب اثرگااری اجتماعی پ وه از آن ها ناشهی مهیشهود که بهروز و
نهادین شد مهضل کماثری یا بیاثری پ وه هها به مهنای از میها رفهتن امکها هرگونه
توسه هماهنگ ،یکپارچ و پایدار در کشور است .از سوی دیگهر ،تأکیهد فراوانهی که در
سیاستهای کلی و سایر اسناد باالدستی نظا ب مسئل افزای

کاربرد و اثرگااری پ وه

های کشور دیده میشود حاکی از توافق صاحبنظرا عالیرتب ایرا درخصوص اهمیت و
ضرورت این مسئل است (احسانی ،اعظمی ،ن ای ،و سههیلی 0154 ،ب .)32 ،بهر ایهن
اساس الز است دانشگاهها عالقمندی اعضهای هیئهت علمهی و دانشه ویا خهود را به
اختصاص بخشی از وقتشا برای انتقال یافت ها ب جامه و ت هاریسهازی دانه جلهب
نمایند (مظاری ،پاداشیاصل ،شمسی ،و بوداقی.)11 ،0151 ،
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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ب واسط رشد چشمگیری ک در سالهای اخیر در میزا مقاالت علمی ایرانیا در سهطح
جها حاصل شده است ،بسیاری از مسئوال و سیاستگاارا علمی بر لزو توج همزمها
ب مسالل جامه در پ وه های دانشگاهی تأکید میکنند .این دیدگاه وجهود دارد که رشهد
فزاینده تولیدات علمی در جها ب حل مشهکالت مختله اقتصهادی ،سیاسهی ،فرهنگهی و
زیستمحیطی ک در کشور وجود دارد کمد چنهدانی نکهرده اسهت (احسهانی و همکهارا ،
0154ب .)410 ،این امر با گاری کوتهاه در اهههار نظرههای مسهئوال و صهاحبنظهرا در
رسان ها و شبک های اجتماعی نیز ب وضوح قابل مشاهده هست .حال با توج ب گمان زنیها
نسبت ب اثرگااری اجتماعی علم و اینک پیشرفتهای علو محدود ب مقهاالت و طهرحههای
پ وهشی بوده ،این سؤال مطرح است ک خهود پ وهشهگرا نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه های خود چ دیدگاهی دارند .پاسخ ب ایهن سهؤال مهیتوانهد به روشنشهد بیشهتر
دیدگاههای موجود در اثرگااری اجتماعی پ وه های کشور کمد کند .در راستای دسهتیابی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ب این هدف ،اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز برای مطاله انتخاب شدند .دانشهگاه تبریهز
یکی از دانشگاههای جامو کشور است و در رتب بندیهای مختله ملهی و جههانی دانشهگاه
های جها همواره اغلب در میا دانشگاههای برتهر کشهور قهرار مهیگیهرد؛ ب طوریکه ایهن
دانشگاه در رتب بندی دانشهگاهها و مؤسسهات پ وهشهی ایهرا سهال  0154-0152در میها

دانشگاههای جامو کشور رتب  ،5در رتب بندی سال  3105الید  1در میا دانشگاههای کشور
در رتب  01قرار گرفت است .بررسی دیدگاه اعضهای هیئهت علمهی ایهن دانشهگاه نسهبت به
اثرگااری اجتماعی پ وه ههای خهود ،مهیتوانهد نمهود خودارزیهابی اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه ها در دانشگاههایی باشهد که از نظهر وضههیت علمهی و پ وهشهی پیشهرو هسهتند.
نگارندگا مقال حاضر قصد دارند در راسهتای مطالهه خودارزیهابی اعضهای هیئهت علمهی
دانشگاه تبریز نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا ب پرس های زیر پاسخ گویند:
 .0خودارزیابی اعضای هیئت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه هایشا چگون است؟
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .3خودارزیابی اعضای هیئت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه هایشا برحسب گروههای عمده آموزشی چگون است؟
 .1خودارزیابی اعضای هیئت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه هایشا برحسب مرتب علمی چگون است؟
 .0خودارزیابی اعضای هیئت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه هایشا برحسب سنوات خدمت چگون است؟
 .5خودارزیابی اعضهای هیئهت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه هایشا برحسب تهداد طرحهای درو دانشگاهی و برو دانشگاهی چگون است؟
 .4خودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه ههای
شا برحسب تهداد مقاالت منتشرشده در نشریات داخلی و بینالمللی چگون است؟
 .2خودارزیابی اعضای هیئت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه هایشا برحسب ارتباط کاری با سازما های خار از دانشگاه چگون است؟
 .2دیدگاه اعضای هیئهت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به منهابهی که مهیتواننهد از
پ وه های آنها بهرهمند شوند ب چ صورت است؟

اثرگااری اجتماعی علم در قالب نا های مختلاهی ماننهد منهافو اجتمهاعی ،فهالیهتههای
جریا سهو  ،کیایهت اجتمهاعی ،ارزشههای عمهومی ،انتقهال دانه  ،و ربهط اجتمهاعی
اثههرات اقتصههادی ،اجتمههاعی،

زیستمحیطی  ،سیاسی ،فرهنگی ،سهازمانی ،و بهداشهتی علهم به کار مهیرود (جهولی و

همکارا  .)000 ،3105 ،1سن
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 .2چارچوب نظری

(بورنمهها  )302 ،3101 ،بههرای نشهها داد و سههن

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

اثرگااری اجتماعی پ وه  ،حوزهای است که مهورد

توج اکثر پ وهشگرا و رشت های علمی بوده ،و از ماهیت میها رشهت ای قهوی برخهوردار
است .مرور پ وه هایی ک ب بررسی اثرگااری اجتماعی علم پرداخت اند ،نشا میدههد
روشهای استاادهشده بسیار متنوع بوده ،و به نهوعی اجمهاع روششهناختی در ایهن حهوزه
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وجود ندارد .در ادام ب تالشهای صورتگرفت در این زمینه و پشهتوان ههای فکهری آنهها
پرداخت میشود.
در برخی از پ وه ها ،با تکی بر پارادایم سنتی سن

علم ،استنادهایی ک توسط اسنادی

خاص ب آثار علمی و پ وهشی صورت میگیرد ب عنوا شاخصی برای اثرگااری اجتماعی آثهار
در نظر گرفت میشود .برای مثال ،از مستند شد اثر در پروان های ثبت اختراع ،تهأثیر آ اثهر بهر
صنهت و از مستند شد اثر در رهنمودهای بالینی پزشهکی ،تهأثیر آ اثهر بهر پزشهکی اسهتنباط

میشود .مطالهات صورت گرفت توسهط نهارین ،همیلتهو  ،و اولیواسهترو ،)0552( 1و کوشها و
ثلوال )3105( 2نمو های از مطالهات هستند ک برای سن

تأثیر په وه بهر صهنهت و به

عبارتی بررسی چگونگی انتقال دان از پ وه ب صنهت ،ب تحلیل استنادی ثبهت اختراعهات

پرداخت انههد .در سههویی دیگههر ،گرانههت ،)0555( 3لویسههو و سههالیوا  ،)3112( 4ثلههوال و
( ،)3105و جونز و هانی )3104( 6برای سن
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اثرگااری آثار علمی و پ وهشی بر پزشهکی و

یا ب عبارتی چگونگی انتقال دانه از په وه بهالینی به عمهل بهالینی ،به تحلیهل اسهتنادی
رهنمودهای بالینی پرداخت اند .ارزیابی استنادها در ثبت اختراعهات و رهنمودههای بهالینی چنهد
مزیت دارد :ال ) اثرگااری اجتماعی به شهیوهای مشهاب بها اثرگهااری علمهی قابهل سهن
میشود (و بنابراین روش درست ارزیابی داده مهیاست)؛ ب) ایهن حقیقهت که آنهها بها اسهتناد
ً
سروکار دارند ،ب این مهناست ک دادههای غیرکنشی ،نسبتا عینی ،و گسترده مهیها هسهتند؛ و )
ً
ثبت اختراعات و رهنمودها برای ارزیابی ب شکلی نسبتا آزادان قابل دسترس هستند و در مقایس
با سایر انواع دادهها ،با ید تالش منطقی قابلارزیابی هستند .مشهکل اسهتااده از روش تحلیهل
استنادی ثبت اختراعات و رهنمودهای بالینی برای سن

اثرگااری اجتماعی علم ایهن هسهت

ک طی موضوعات قابل بررسی با این روش ب حوزههای پ وهشی خاصی محدود مهیشهود و
بررسی بسیاری از حوزهها با این روش میسر نیست (بورنما .)305 ،3101 ،
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دستهای از مطالهات به منظور ارزیهابی اثرگهااری په وه شهامل اثهرات علمهی و
اجتماعی ،در جههت توسهه شهاخصهها و روشههای جدیهد گها برداشهت انهد .یکهی از

شناخت شدهترین رویکردهای توسه یافت در این زمین ب چهارچوب بازپرداخهت 1مههروف
است .این چارچوب در اوایل ده  0551میالدی در دانشگاه برونل انگلستا بهرای حهوزه
پ وه و توسه بهداشت ارال شهد ،امها در سهالههای اخیهر در طیه وسهیهی از سهایر
حوزههای موضوعی مورد استااده قرار گرفت است ک پ وه

کلوتزر و همکارا )3100( 2

ید نمون از آنهاست .چارچوب بازپرداخت در مورد تأثیر پ وهشی ید واحد ب گردآوری
دادهها پرداخت و تحلیلهای موردی مقایسهای را تسهیل میکند .در این چارچوب ،منافو
پ وه در پنج مقول کلهی قهرار داده شهده ،و سهپس بهرای ههر یهد از مقوله ههای کلهی
شاخصهایی عملیاتی تهیین شده است .پنج مقول کلی عبارتاند از :ال ) تولیهد دانه ؛
ب) منافو پ وه برای پ وه های آتی و ای اد هرفیت؛ ) اطالعبخشی در خطمشی و
توسه محصول؛ د) منافو پ وه برای بخ بهداشت؛ و هه) منافو گسهترده اقتصهادی و

اجتماعی (باکستونو و هانی .)0550 ، 3از دیگر رویکردهای مهم ارال شهده بهرای سهن

5

اثرگااری اجتماعی ،رویکرد «تهامالت سودمند» 4اسهت که توسهط اسهپاپن و وا دروگ
ً
( )3100ارال شده است .اثرات حاصهل شهده از کارههای علمهی و پ وهشهی ،مهمهوال از

ترکیب چندین پروژه پ وهشی ،یافت های قبلهی ،و ت هارب حرف منهدا نشهئت مهیگیرنهد.
بنابراین در ارزیابیهای گاشت نگر الز هست ک عمل انتساب اثرات ب پ وه ها صورت
گیرد ک کاری دشوار بهوده و از چهال ههای اساسهی سهن

اثرگهااری اجتمهاعی علهم

میباشد .رویکرد «تهامالت سودمند» ،مسئل «انتساب اثر به په وه » را به «مشهارکت
پ وه در ای اد اثر» تبدیل نموده ،و ب نوعی مشکل انتساب را تسکین داده است .در ایهن
رویکرد فهر

مهیشهود پ وهشهی که بها تهامهل سهودمند ذیناهها و فهاعال په وه
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ً
صورت گیرد ،احتماال اثرگااری اجتماعی بیشتری خواهد داشت .بنابراین ،ارزیابا ب جای
تمرکز بر آخر پ وه  ،بر روی فرایند پ وه متمرکز مهیشهوند تها درب بهتهری از اثهرات
پ وه حاصل کنند.
در سالهای اخیر ،شاخصهای جدیدی هاهر شدهاند ک از آنها با عنوا آلتمتهریکس

1

(شاخصههای جهایگزین) یهاد مهیشهود (پهرایم ،تهارابورلی ،گهرا  ،و نیلهو .)3101 ،2
آلتمتریکس بر میزا انهکاس اثر پ وهشی در بستر شبک های اجتماعی تمرکز نموده و از آ
برای توصی میزا اثرگااری پ وه استااده مهیکنهد .بهدینترتیب که تههداد بازدیهدها،
دانلودها ،کلیدها ،یادداشتها ،ذخیرهها ،تولیتها ،اشترابگااریها ،پسندها ،توصی ها،
برچسبها ،پستها ،بحثها ،نشان گااریها ،و نظرات مهرتبط بها آثهار پ وهشهی شهمرده
شده ،و آثار بر مبنای آ رتب بندی میشوند .استااده از آلتمتریکس برای سن

اثرگهااری

اجتماعی علم ،از آ جهت ب تحلیل استنادی رهنمودهای بالینی و ثبت اختراعات شباهت
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دارد ک هر دو بر دادههای عینی اتکاء دارنهد .امها اینکه انهکهاس گسهترده در شهبک ههای
اجتماعی نشا گر اثرگااری اجتماعی باالی اثر باشد ،امری هست ک به بحهث و بررسهی
بیشتر نیاز دارد .در این راستا ،بورنما ( )222 ،3105بیا میکند ک دادههای آلتمتریکس
ً
صرفا ب بستر رسان های اجتماعی محدود نمانده و میزا انهکاس آثار علمی در سایر اسناد
مانند خطمشیهای دولتی و منابو دیگر را نیز نشا میدهد .بنابراین آلتمتریکس مهیتوانهد
منبو مایدی بهرای سهن

تهأثیر په وه

بهر روی سیاسهتگااری ،یکهی از جبنه ههای

اثرگااری اجتماعی علم ،باشد .افزود شد چنین جنب هایی ب آلتمتریکس ،قابلیهت آ را
در امر سن
برای سن

اثرگااری اجتماعی علم باالتر خواهد برد.
شاخصهای اثرگااری علمی و اجتماعی ،ک بهرای نمونه در چهارچوب

بازپرداخت و مدل تهامالت سودمند ارال شدهاند ،روشههای مختلاهی وجهود دارد .روش
پیمایشی یکی از متداولترین این روشهاست .اینک پ وه تا چ میزا در میا ذیناها
مربوط مورد استااده قرار گرفت و برای آنها ماید است؟ ذیناها ب چ میزانهی از په وه
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سود بردهاند یا ب چ میزانی انتظار سود دارند؟ چنهین پیمای ههایی بهرای ارزیهابی اثهرات
فرادانشگاهی پ وه های کاربردی از دیدگاه کاربرا مستقیم قابلاجراست ،اما پیادهسازی
آ برای ارزیابی اثرات فرادانشگاهی پ وه های بنیادی ک کاربرا تهری شدهای ندارند،
دشوارتر است .بنابراین چال اصلی ،شناسایی کاربرا بالقوه و همچنین توانهایی کهاربرا
نهایی در امر شناسایی پ وهشی است ک ب طور بالقوه از آ سود میبرند .نگرانی دیگر این
است ک کاربرا مستقیم ممکن است ب حوزه پ وهشی خاصی عالق داشت و برای ای اب
مسئوال ب تأمین بودج بیشتر برای آ حوزه ،در بیا اثهرات آ مبالهه کننهد (النگالهت و

اسکورداتو .)3105 ، 1از سوی دیگر ،اگر چ روش پیمایشی ب ندرت مزایای پی گاته در
مورد ثبت اختراعات و رهنمودها را دارد ،لیکن طی موضوعاتی ک پیمای هها مها را قهادر
می سازد ب آنها بپردازیم ،از طی موضوعاتی ک ثبت اختراعات و رهنمودها ما را قهادر به
بررسی آنها میکند ،بیشتر بوده ،و پیمای ها بسیار انهطافپایر هستند (بورنمها ،3101 ،

 . )335مطالهات مانزفیلهد ،)0550( 2و بهیس و اسهتال )0555( 3از جمله مشههورترین
پ وه هایی هسهتند که به ارزیهابی اثرگهااری اجتمهاعی په وه از دیهدگاه ذیناهها
اثرگهااری اجتمهاعی علهم ،روش

پرداخت اند .البت شایا ذکر اسهت که در امهر سهن
ً
پیمایشهی صهرفا به نظرسهن ی از ذیناهها نمیپهردازد ،بلکه در مهواردی نظهرات خهود
پ وهشگرا در ارتباط با اثرگااری اجتماعی پ وه شا مهورد پیمهای قهرار گرفت انهد .از

جمل میتوا ب مطالهات صورتگرفت توسهط نانسهو و همکهارا  )3100( 4و کلهوتزر و
همکارا ( )3100اشاره کرد.
 .3پیشینه پژوهش

بررسیها نشا میدهد اثرگااری اجتمهاعی علهم یکهی از موضهوعات مهورد توجه میها
پ وهشگرا خارجی و داخلی در حوزه علمسن ی و جامه شناسی علم بهوده اسهت .ابتهدا
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تهدادی از پ وه های ان ا یافت در خار کشور و سهپس آثهاری از پ وهشهگرا داخلهی
مرور میشود.

نایدرکروتئنثالر ،دورنهر ،و مهایر )3100( 1یهد ابهزار عملهی را بهرای انهدازهگیری تهأثیر

انتشارات بر روی جامه مهرفی کردند ک بر مبنهای مطالهه گهروه کهانونی متشهکل از 30
دانشمند زیستپزشکی دانشگاه پزشکی وین از ماه مهی 3112تها مهاه مهی 3115اسهتوار
است .ارزیابی ابزار از لحاظ پایرش ،ارتباط و عملیبود ب نتایج قابهلقبولی من هر شهد.
آنها نتی گیری میکنند ک عامل تأثیر اجتماعی ن تنها باید اثر انتشار در م موعه وسهیهی
از زمین های غیر علمی را مورد توج قرار دهد ،بلک انگیزه انتشار و تالشهای نویسهندگا
برای ترجم یافت های خود ب نیازهای عمو جامه را نیز در نظر بگیرد.
بورنما ( )3101در مقالهای تحت عنوا «اثرگهااری اجتمهاعی په وه چیسهت و
چگون میتوا آ را ارزیابی کرد؟» ب بررسی مروری موضوع اثرگااری اجتماعی په وه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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با توج ب انتشارات موجود تا پایا  3100پرداخت است .وی با اجرای یهد جسهتوجوی
سیستماتید تمامی انواع مدارب شامل مقاالت م الت ،تدنگاشتها ،گزارشها و سهایر
انواع مدارب از پایگاه اطالعهاتی وب آو سهاینس ،اسهکوپوس و موتورههای جسهتوجوی
اینترنتی آ بازیابی کرده و حدود  011مدرب را مورد بررسی قرار داده است .مطاله مروری
وی نشا میدهد در امر ارزیابی پ وه  ،ارزیابی اثرگااری اجتماعی په وه مهیتوانهد
مکملی برای روشهای سن

اثرگااری علمی جهت ارزیابی پ وه باشد.

بورنما و مارکس )3100( 2در مقال خهود بها عنهوا «اثرگهااری په وه در جامهه

چگون باید ای اد و اندازهگیری شود؟ پیشنهاد ید رویکرد ساده و عملی ک امکا مقایسه
بینرشت ای را فراهم میآورد» بیا میکنند مطالهاتی ک وضهیت پ وه ها در ید موضوع
مهین را خالص می کنند بازنمو دانشی هستند که توسهط جامهه قابهل درب اسهت .ایهن
گزارشها زمانی ب عنوا آثار اثرگاار اجتمهاعی شهناخت مهیشهوند که در اسهنادی ماننهد
گزارشهای دولتی منهکس شوند.
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بورنما  ،هانشیلد ،1و مارکس ( )3104در پ وهشی با عنوا «اسناد خطمشی ب عنهوا
منبو سن

اثرگااری اجتماعی :پ وه های حوزه تهییرات آبوهوا در اسناد خطمشی ب

چ میزا ذکر شده است؟» انتشارات حوزه موضوعی تهییرات آبوهوایی را از نظر حضهور
در اسناد خط مشی مورد بررسی قرار دادند .گاتنی است ک حضور انتشارات در اسناد خهط
مشیگااری ،یکی از زیرمؤلا های شاخص دگرسن ی هر مدرب است .آنها پی بردنهد که
 0/3درصد از انتشارات حوزه ماکور در اسناد خطمشی ذکر شهدهانهد .همچنهین ،مهدارب
منتشر شده در م الت نیچر و ساینس ،و حوزهههای موضهوعی زمهین و علهو محیطهی ،و
جهرافیای اجتماعی و اقتصادی در اسناد خطمشی بیشتر هاهر شدهانهد .پ وهشهگرا بیها
ً
میکنند دادههای دگرسن ی صرفا ب بستر رسهان ههای اجتمهاعی محهدود نمانهده و میهزا
انهکاس آثار علمی در سایر اسناد مانند خطمشیههای دولتهی و منهابو دیگهر را نیهز نشها
میدهد .افزودهشد چنین جنب هایی ب دگرسن ی ،قابلیت آ را در امر سن

اثرگهااری

اجتماعی علم باالتر خواهد برد.

موالس گالرتِ ،دست ،لوپیس ،و رافلز )3104( 2در مقالههای بها عنهوا «به سهوی

چارچوبی جایگزین برای ارزیابی پ وه های انتقالی» ب این تصور عمومی ک بسیاری از
نتایج پ وه های زیستپزشکی در درما های پزشهکی و بهبهود مراقبهتههای بهداشهتی
نقشی ندارند ،اشاره میکنند .آنها بیا میکنند طی گستردهای از اقهدامات شهکل گرفته
است ک هدف آ تسهیل تبدیل «اکتشافات علمی» ب برنام ها و روی های سودمند اسهت؛

اقداماتی ک با عنوا «پ وه های انتقالی »3شناخت شدهاند .با روا چنهین اقهداماتی ،در
مورد استرات یها و رویکردهای ارزیابی پ وه های انتقالی ،و نوع فهالیتهایی که بایهد
پ وه انتقالی در نظر گرفت شوند مباحثات گوناگونی صورتگرفت اسهت .بنهابراین ،ایهن
پ وهشگرا ضمن ارال تصویر کلی از رویکردهای ارزیابی پ وه های انتقهالی ،رویکهرد
جایگزینی را برای ارزیابی این اقدامات پیشنهاد میکنند ک هم میتواند در ارزیهابی آنهها و
هم در شکلگیری آینده برنام های انتقالی پیامدهایی را ب دنبال داشت باشد.
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وایس هو  ،هلمینگ ،و ِفرتی )3102( 1با هدف شناسایی چگونگی ارزیابی اثرگهااری

پ وه های حوزه کشاورزی و همچنین انواع اثرگهااریههای مهورد توجه در ایهن حهوزه،
020مقال منتشر شده در بازه زمانی  3112الی  3104را ک ب ارزیابی اثرگهااری په وه
های کشاورزی پرداخت بودنهد ،مهورد بررسهی قهرار دادنهد .نتهایج بررسهی آنهها نشها داد
54درصد از این پ وه هها ،اثرگهااری اقتصهادی و 03درصهد آنهها اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه های حوزه کشاورزی را مورد توج قرار دادهاند و تنها 3درصد آنها ب اثرات زیسهت
محیطی پ وه ها پرداخت بودند .همچنین آنها پی بردند ک در پ وه های مورد بررسی،
ً
غالبها از روشههای ّ
اثرگهااری
کمهی و بهرای سهن
اثرگهااری اقتصهادی
برای سهن
ً
اجتماعی غالبا از روشهای کیای استااده شده است.
فیلیپس ،موتینهو ،و گودینهو )3102( 2بها ههدف درب اثرگهااری اجتمهاعی و ت هاری

تحقیقههات دانشههگاهی ،پ وهشههی را تحههت عنههوا «توسههه و آزمههای یههد روش ب هرای
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اندازهگیری اثرگااری اجتماعی تحقیقات دانشگاهی» ان ا دادهاند .آنها «شاخص قهدرت
دانشگاهی و ارتباط با نیازهای جامه » 3را برای اندازهگیهری اثرگهااری اجتمهاعی مقهاالت
پیشنهاد داده و آ را با استااده از مدل شبی سازی مونتکارلو 4مورد ارزیابی قهرار دادنهد .از
آن ایی ک شاخص ماکور توانست مقاالتی را که از نظهر قهدرت دانشهگاهی و ارتبهاط بها
نیازهای جامه در سطوح مختلای قرار داشتند تمییز کند ،پ وهشگرا نتی

گرفتند ک این

شاخص ابزار اثربخشی برای اندازهگیری اثرگااری اجتماعی مقاالت است،

سوالنس-دومند ،ا وی پانز ،آدا  ،گهراو ،و آیمریهد )3105( 5عنهوا مهیکننهد روش

پیمایشی یکی از روشهای رایج برای سن

اثرگااری پ وه است .بنهابراین بهرای انهدازه

گیری میزا اثرگااری پ وه شامل اثرات دانشگاهی و اثرات گسترده ب ساخت و اعتباریابی
ابزار پرسشنا های پرداختند .پرسشنام ساخت شده توسط آنهها که ابههاد مختله اثرگهااری
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

شامل تولید دان  ،هرفیتسازی ،استااده در خطمشی ،مزایای اقتصادی ،و مزایای اجتماعی
را در بردارد ،از نظر ثبات درونی و روایی محتوایی مورد تأیید قرار گرفت است.
آثار مختلای در زمین ارزیابی اثرگااری اجتماعی علم در ایرا منتشر شده است ک هر
کدا از زاوی خاصی ب این موضهوع پرداخت انهد .احمهدی ،رسهولزاده اقهد  ،و محمهدی
فر( )0150ب مطاله موانهو و راهکارههای کاربسهت یافته ههای تحقیقهاتی علهو انسهانی
پرداختند .نتایج پ وه آنها ،ک ب صورت پیمایشی در میا اعضای هیئهت علمهی گهروه
های علو انسانی صورت گرفت ،نشا داد چههار شهاخص وی گهیههای پایرنهده بهالقوه،
وی گیهای سازما  ،وی گیهای پ وه  ،و وی گیهای ارتباطی اثرات مهنهاداری بهر عهد
کاربست یافت های پ وهشی حوزه علو انسانی داشت اند.
بابالحوال ی و همکارا ( )0153ابزار خودارزیابی ترجمها دانه را بهرای پ وهشهگرا
علو انسانی تدوین کردهاند .این پ وه از نوع پ وه های کیای پدیدارشناسهی بهوده و ابهزار
مورداستااده در آ  ،مصاحب نیم طراحی شده بود .اصول مورد نیاز و همچنین حلق های واسهط
از «تولید دان » تا «استااده از دان » در این تحقیق تبیین شدهاست ک از طریق آنها میتوا بها
فواصل موجود بین «استااده از دان منتج از پ وه » و «تولید دان » آشنا شد.
حسینی و همکارا ( ) 0150وضهیت ترجما دان در دانشگاه علو پزشکی قزوین را
از دیدگاه اعضای هیئت علمی مورد بررسی قهرار دادهانهد .ابهزار مهورد اسهتااده پرسشهنام
ترجما دان بوده ک روایی صوری و محتوایی سؤاالت بهد از تکمیهل توسهط  31تهن از
اعضای هیئت علمی دانشگاه علو پزشکی قزوین تأیید و پایهایی آ نیهز از طریهق بررسهی
همبستگی درونی سؤاالت هر بخ پرسشنام با محاسب آلاای کرونباخ محاسهب گردیهده
است .نتایج این پ وه نشا دا د ،وضهیت ترجما دان در دانشگاه علو پزشکی قزوین
از دیدگاه اعضای هیئت علمی تا وضهیت مطلوب فاصل داشت و یافته ههای په وه هها،
کمتر ب زبا مخاطبا ترجم شده است.
بررسی روشها ،شاخصها و چال ههای سهن

اثرگهااری اجتمهاعی علهم در سهال

 0155توسط عطاپور ان ا یافت اسهت .ایشها ابتهدا جایگهاه اثرگهااری اجتمهاعی در نظها
سایبرنتید علم و فناوری را بیا میکند و سپس روشهای سهن

اثرگهااری اجتمهاعی به

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

99
خود ارزیابی اعضای هیئت
علمی دانشگاه تبریز ...

همراه نقاط ضه و قوت هرکدا را تشریح کردهاست .وی در این مطاله نتی گیری میکند
ک حوزه سن

اثرگااری اجتماعی علم دچار پراکندگی روششناختی است و شاخصهایی

ک مهادل شاخصهای سنتی ارزیابی علم باشد در این حوزه هنوز شکل نگرفت اند.
تا الدینی ،اعظمی و موسوی ( )0155مراحل تبدیل ایده ب پدیده در علو انسانی ایرا
را بررسی ،و الگوی ت ربی برای آ ارال نمودهاند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنام بهوده
و برای مدل سازی مهادالت ساختاری ،تهیین رابط علی بین متهیرها و ارال الگوی مناسهب
از نر افزارهای لیزرل و اسپیاساس استااده شده است .نتایج تحقیق آنها نشا میدهد از
دیدگاه اعضای هیئت علمی گروههای علو انسانی کشور ،وضهیت تبدیل ایده ب پدیهده در
رشت های علو انسانی در وضهیت مطلوبی قرار ندارد.
عظیمی ،صنهتجو ،دیانی ،و فتاحی ( )0154اثربخشی ترجم دان

در حهوزه علهو

پزشکی با استااده از روش سنتز موضوعی را مورد بررسی قرار دادهانهد .آنهها بهرای مهرفهی
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ابهاد ترجم دان  ،از منابو مستند موجود و نظرات تنی چند از پ وهشگرا بینالمللی این
حوزه بهره گرفت و برای بررسی اثربخشی ،عالوه بر نظر متخصصا  ،از یکهی از روشههای
گرفت اند که ترجمه دانه در

سنتز دان با عنوا مرور دامنهای استااده کردهاند و نتی
ً
برخی کشورهای غربی نظیر کانادا و آمریکا و اخیرا در ایرا با استقبال مواج شهده اسهت.
اگرچ ادعا میشود ک در زمین ترجم دان سرمای گااری الز ان ا نشده (ب جز حهوز
سیاستگااری) ،اثربخشی آ بر متخصصا و عامۀ مرد مثبت ارزیابی میشود.
احسانی ،اعظمی ،ن ای ،و سهیلی ( 0154ال ) با استااده از آمار و دادههای ثانو ی و
اسهتنادی بهرو دادههای پ وهشهی ایهرا  ،قابلیهت
در قالب روش تحلیلی توصیای ،تحلیل
ِ
اثرگااری پ وه های علمی ایرا را مورد بررسی قرار دادهاند .بر اساس دادهههای موجهود
در پایگاه های استنادی مهتبر (تامسو رویترز ،اسکوپوس  ،سایمگو و علو جها اسال )،
عدد و رتبۀ کشور بر اساس شاخصهای متنوع استنادی استخرا و محاسهب گردیهد .یافته
های پ وه نشا دهنده ّ
نزولهی م موعهۀ په وه ههای کشوراسهت.
کیایهت ضههی و
ِ
ب طوریک  ،ب رغم رشد چشهمگیر کمیهت په وه ههای کشهور در سه دهه اخیهر ،ایهن
پ وه ها از قابلیت اثرگااری اندك و کاهندهای برخوردار بودهاند.

ّ
قابلیت اثرگااری پ وه های فزاینده ایهرا بهر توسهه کشهور توسهط احسهانی و همکهارا
(0154ب) مطاله شده است .یافت های پ وه آنها حکایت از آ دارد ک پ وه های فزاینده
ایرا طی چند ده اخیر ّ
قابلیت اثرگااری بسیار پایینی بر توسهه جامهه داشهت انهد و بنهابراین،
ّ
علت اصلی عد اثربخشی یا اثربخشی ضهی آنها را نمیتوا برخی عوامهل بیرونهی دانسهت.
همچنین ،تمایل بسیار انهدب بخه خصوصهی کشهور به عنوا م موعههای سهودمدار بهرای
مشارکت در امر پ وه (چ از لحاظ سرمای گااری و چ از لحاظ جهاب پ وهشهگر) نشها
میدهد ک پ وه های کشور ّ
قابلیت اثرگااری چندانی در کسبوکار ایشا نداشت و ندارند.
صدیقی ( )0152با روش دگرسن ی ب بررسی نق رسان ههای اجتمهاعی در ارزیهابی
میزا تأثیر پ وه های حوزه موضوعی علمسن ی پرداخت است .ایشا اطالعات مقهاالت و
مستندات منتشر شده در دو نشری ساینتومتریکس و ایناورمتریکس در بهازه زمهانی پنجسهال
 3103تا  3104میالدی را از پایگهاهههای اطالعهاتی منتشهرکننده ایهن م هالت اسهتخرا و
همچنین ،برای گردآوری دادههای پ وه از پایگاه اطالعاتی آلتمتریکس و ابزار بوکمارکلهت
آلتمتریکس استااده کرده است .عالوه بر تهیین مقاالت برتر حوزه علمسن ی بر مبنای نمرات
دگرسن ی آنها ،حضور مقاالت ایرانی این حوزه در رسان های اجتماعی مختل و میزا تأثیر
آنها نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت است .او ب منظور بررسی رابط میها حضهور مقاله
های بینالمللی حوزه علمسن ی در رسان های اجتماعی و عملکرد استنادی این مقاله ها ،از
آزمو های همبستگی استااده کرده است .یافت ها بیانگر وجود رابط آماری مهنهادار ،مثبهت و
در عین حال ضهی میا تهداد استنادات مقاالت حوزه علمسن ی در دو نشری مورد مطاله
و نمره دگرسن ی این مقاالت است .اما در این پ وه رابط آمهاری مهنهاداری میها تههداد
استنادهای دریافتی مقاالت و تهداد خوانندگا آنها در شبک اجتماعی نولیتر مشاهده نشد .در
م موع ،یافت های این مقال بیانگر آ است ک برخی رسان های اجتماعی و شاخصهای آنها
میتوانند همانند استنادها بازنمودی از اثرگااری مقاالت علمی باشند .با این حهال ،بها توجه
ب قوی نبود ضرایب همبستگی ،جایگزینی این دو دست شهاخص توصهی نمهیشهود ،بلکه
ّ
مکمل شاخصهای استنادی در ارزیابی په وه
میتوا از شاخصهای دگرسن ی ب عنوا
و محاسب میزا تأثیر علمی بهره برد.
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مرور روشها و شاخصهای پیشنهاد شده برای سن

اثرگااری اجتماعی علم ،نشا

میدهد شاخصهایی ک مهادل شاخصهای سنتی ارزیابی علم و فنهاوری باشهند در ایهن
حوزه توسه نیافت اند .امری ک نشا مهیدههد سهن
دشوارتر از سن

اثرگهااری اجتمهاعی علهم بسهیار

اثرگااری علمی میباشد .از این رو ،برخالف مطالهات علمسن ی که

با استااده از شاخصهای عینی ،ح م زیادی از پ وه ها را مورد ارزیابی قرار میدهنهد،
ً
اثرگااری اجتماعی علمی عمدتا بهر روی تههداد بسهیار محهدودی از
پ وه های سن
پ وه ها و در مقیاس کوچد صورت میگیرد .روشهای مختلاهی بهرای بررسهی اثهرات
اجتماعی علم مطرح شدهاند .از آ جمل میتوا سه رویکهرد روششناسهی غالهب را در
حوزه ماکور شناسایی کرد .این س رویکرد شامل روشهای استنادی ،مطالهات پیمایشی و
مطالهات موردی است .اغلب مطالهات سن

اثرات اجتماعی علم در ذیل ید یا ترکیبی

از رویکردهای پی گاته جهای مهیگیرنهد .ایهن په وه قصهد دارد بها اسهتااده از روش
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پیمایشی ،دیدگاه اعضای هیئت علمهی دانشهگاه تبریهز را نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه های دانشگاهیشا مهورد بررسهی قهرار دههد ،امهری که ایهن مطالهه را از سهایر
مطالهات داخلی ان ا شده در این حوزه متمایز میکند.
 .4روش پژوهش

در این تحقیق خودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت ب اثرگااری اجتماعی
پ وه های شا با رویکرد کمی و ب روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت است.
جامه پ وه در این تحقیق اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریهز بودنهد که در زمها
ان ا پ وه تههداد آنهها برابهر بها  245بهود .بهر اسهاس مطالههات حهاف نیها (،)0154
پ وهشگر می تواند با در نظر گرفتن عوامل مختل مانند امکانات ،مقدورات و زما  ،و بها
استااده از تخمین شخصی ،درصد مهینی از جامه را ب عنوا نمون انتخاب کند .در چنین
شرایطی هر چ اندازه جامه بزرگتر باشد درصد انتخابی برای نمونه کهوچکتر ،و ههر چه
اندازه جامه کوچکتر باشد درصد انتخابی برای نمون بزرگتر خواهد بود .بهدینترتیب31 ،
درصد از کل اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز ب عنوا نمونه انتخهاب شهدند .در کهل،

تهداد  051نار از کل اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز در تکمیل پرسشنام این پ وه
مشارکت داشتند .حداقل ح م نمون برای پ وه های توصیای  011اسهت (همها ) که
ح م نمون مطاله حاضر آ را احراز مهیکنهد .نمونه آمهاری بها اسهتااده از نمونه گیری
تصادفی طبقهای نسبتی انتخاب شد .در این روش  ،نمون آماری طوری انتخاب میشهود
ک زیرگروهها با هما نسبتی ک در جامه وجود دارند به عنوا نماینهده جامهه  ٬در نمونه
آماری نیز حضور داشت باشند .بنابراین ،ح هم نمونه گهروهههای عمهده آموزشهی شهامل
فنیو مهندسی ،علو انسانی ،علو پای و کشاورزی با توج ب نسبت اعضای هیئت علمهی
شا در کل جامه تهیین گردید.
برای گردآوری دادههای این پ وه از پرسشنام استااده شده است .در ارتباط با روایی
ابزار ک بر میزا جامهیت و مرتبط بود متهیرهای سهن ن اثرگهااری اجتمهاعی داللهت
دارد ،گاتنههی اسههت که پرسشههنام ایههن په وه بههر مبنههای ابهزار مهرفههی شههده در مقاله
نایدرکروتئنثالر و همکارا ( )3100استوار شده و همچنهین روایهی صهوری و محتهوایی آ
توسط  0نار از متخصصین حوزههای علم اطالعات و دان شناسی و جامه شناسی مهورد
بررسی قرار گرفت .همچنهین بهرای بررسهی پایهایی پرسشهنام از روش آزمهو -بهازآزمو
ً
استااده گردید .بر این اساس ید هات بهد از گردآوری دادهها ،پرسشنام په وه م هددا
بین  31نار از اعضای هیئت علمی شهرکتکننهده در په وه توزیهو شهد .نتی ه آزمهو
همبستگی بین نتایج گردآوری اولی با گردآوری ثانوی دادهها نشا داد ک میزا همبسهتگی
نتایج برابر با  1/51اسهت .در نتی ه مهیتهوا گاهت دادهههای گهردآوریشهده از پایهایی
برخوردارند.
پرسشنام مورد اسهتااده در ایهن په وه  ،به طور مشهخص از سه بخه اطالعهات
جمهیتشناختیّ ،
کمیهت برونهدادهای پ وهشهی ،و سهؤاالت مربهوط به نمهره اثرگهااری
اجتماعی تشکیل شده است .هما طورک پی تر گات شد ،بخ مربوط ب پیمهای نمهره
اثرگااری اجتماعی برگرفت از ابزار ای اد شده توسط نایدرکروتئنثالر ،دورنر و مایر ()3100
است .ابزار آنها در صدد سن

 1مهیار است )0 :هدف از انتشار ک شامل کسب دان ،

کاربرد دان  ،و افزای آگاهی است؛  )3تالشهای صورتگرفت از سوی پ وهشگر بهرای
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انتقال نتایج پ وه

ب جامه ؛  )1سطح انتقال نتایج شامل سطح جهرافیایی انتقال نتهایج

پ وه (منطقه ای ،ملهی ،و بینالمللهی) ،وضههیت انتقهال نتهایج په وه (مقهدماتی و
دالمی) ،و گروه هدف انتقال نتایج پ وه (افراد ،بخشهی از جامهه  ،همه جامهه ) .ایهن
مهیارها و شاخصها ب صورت سؤاالتی ک در جدول  0آمده ،صورتبندی شهدند .مطهابق
جدول شماره ( )0ب گزین های سؤاالت مربوط به سهن

اثرگهااری اجتمهاعی نمرههای

اختصاص یافت ک با جمو کرد این نمرات حداقل و حداکثر نمره خودارزیابی هر فهرد به
ترتیب برابر با س و چهارده میشود .در قسمت یافته ههای په وه  ،نمهرات خودارزیهابی
اثرگاا ری اجتماعی پ وه برای آ دست از اعضای نمون وارد پ وه گردید ک ب تمامی
سؤاالت این بخ پاسخ داده بودند .تهداد این اعضاء  51نار بود.
جدول  . 3نمره اثرگذاری اجتماعی پژوهش با توجه به سؤاالت مربوط به سنجش اثرگذاری اجتماعی
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گزینهها

نمره اثرگذاری
اجتماعی

روستایی ،شهری یا استانی
منطق ای
ملی
بینالمللی
مرحل مقدماتی (بخشی از ید فرایند ،جزلی از محصول)...
مرحل دالمی (ید فرایند کامل ،ید محصول نهایی )...

0
3
1
0
0
3

کاربردی کرد نتایج پ وه شما برای خدمت ب
کدا دست از افراد صورت گرفت است؟

افراد خاص
گروه خاص
کل جامه

0
3
1

ضمن پیشبرد مرزهای دان آیا کاربرد دان و یا افزای
آگاهی جامه جزء اهداف پ وهشی شما است؟

بلی
خیر

0
1

در ارتباط با یافت های پ وه خود مصاحب
مطبوعاتی ان ا داده اید؟

یافت های پ وه خود را در رسان های اجتماعی
مانند اینستاگرا و تویتر ب اشتراب گااشت اید؟

بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر

0
1
0
1
0
1

یافت های پ وهشی خود را در م امهی ک مخاطب
آ عمو مرد باشند ،ارال کرده اید؟

بلی
خیر

0
1

سؤال
کاربردی کرد نتایج پ وه شما برای جامه در
چ سطحی روی داده است؟
نتایج پ وه شما در چ سطحی مورد استااده
قرار گرفت است؟

در ارتباط با یافت های پ وه خود با رادیو و
تلویزیو مصاحب کردهاید؟

 .5یافتههای پژوهش

براساس مطالهات ان ا شده ب پرس های مطرحشده در ابتدای مقال پاسخ داده میشود.
پرسش اول :خودارزیابی اعضهای هیئهت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری
اجتماعی پ وه هایشا چگون است؟
جدول  . 2خودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت به اثرگذاری اجتماعی پژوهشهایشان
کمترین نمره
اثرگذاری

بیشترین نمره
اثرگذاری

تعداد پاسخ
دهندگان

جمع نمرات
اثرگذاری

میانگین نمره
برای هر عضو

حد پایین

حدباال

1

30

01

571

5/72

5/20

0/31

هما طورک از دادههای جدول فوق پیداست کمتهرین و بیشهترین نمهره گزارششهده از
سوی اعضای هیئت علمی برای اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا ب ترتیب برابر بها  1و
 00است .میانگین نمرات خودارزیابی اعضای هیئت علمهی مشهارکتکننهده در په وه
برابر با  2/23و در حد متوسط قرار دارد .با حدود اطمینا 55درصهد مهیتهوا گاهت که
خودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه ههای
شا در حدفاصل  2/35و  5/05قرار دارد.
پرسش دوم :خودارزیابی اعضهای هیئهت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری
اجتماعی پ وه هایشا برحسب گروههای عمده آموزشی چگون است؟
جدول  . 1خودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت به اثرگذاری اجتماعی پژوهشهایشان بر حسب
گروههای عمده آموزشی
گروه عمده
آموزشی
علو پای
علو انسانی
فنی و مهندسی
کشاورزی
کل

کمترین نمره
اثرگذاری
1
6
1
0
----

بیشترین نمره
اثرگذاری
33
30
32
32
----

تعداد پاسخ
دهندگان
31
27
20
26
01

جمع نمرات
اثرگذاری
315
211
235
210
571

میانگین نمره برای
هر عضو
5/11
0/00
0/15
7/51
5/72

میزا خودارزیابی اعضای هیئت علمی گروه علو انسانی شرکتکننده نسبت به اثرگهااری
اجتماعی پ وه هایشا بیشتر از سه گهروه دیگهر آموزشهی اسهت .اعضهای هیئهت علمهی
گروههای فنیومهندسی ،علو پای و کشاورزی شرکتکننده در پ وه رتب های بهدی در میزا
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اثرگااری اجتماعی پ وه را ب خود اختصاص دادهاند .برای بررسهی مهنهاداری تاهاوتههای
موجود در میا گروههای آموزشی نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا از آزمو آنهالیز
واریانس استااده گردید .جدول شماره ( )0نتایج این آزمو را نشا میدهد.
جدول  . 0نتایج آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه خودارزیابی اثرگذاری اجتماعی گروههای آموزشی
منبع واریانس
بین گروهها

درجه آزادی
1

میانگین مجذورات
31/310

1/136

1/120

با توج دادههای جدول  ،0سطح مهناداری آزمو برابر با  1/130بوده و کمتر از 1/15
است ،در نتی
نتی

تااوتهای موجود بین گروههای آموزشی از نظر آماری مهنهادار اسهت .در

میتوا گات اعضای هیئت علمی گروههای آموزشی مختل درب یکسهانی نسهبت

ب اثرگااری اجتماعی پ وه های خود ندارند.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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پرسش سوم :خودارزیابی اعضای هیئهت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری
اجتماعی پ وه هایشا برحسب مرتب علمی چگون است؟
جدول  . 1خ ودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت به اثرگذاری اجتماعی پژوهشهایشان بر اساس
مرتبه علمی
مرتبه علمی
استاد
دانشیار
استادیار
مربی
کل

کمترین نمره
اثرگذاری
5
0
0
6
-

بیشترین نمره
اثرگذاری
03
30
01
6
-

تعداد
پاسخدهندگان
04
16
12
3
51

جمع نمرات
اثرگذاری
051
115
13
6
225

میانگین نمره برای
هر عضو
5/12
5/11
2/42
6
2/23

هما گون ک جدول شماره ( )5نشا میدههد میهانگین خودارزیهابی اعضهای هیئهت
علمی با درج استادی ،دانشهیاری ،اسهتادیاری ،و مربهی نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه هایشا ب ترتیب برابر با  2/55 ،2/42 ،5/12و  4ب دست آمده اسهت .بنهابراین،
اعضای هیئت علمی با مراتب باالتر علمی اثرگااری اجتمهاعی په وه ههای خودشها را
بیشتر ارزیابی کرده اند .برای بررسی مهنادار بهود ایهن تاهاوت از آزمهو آنهالیز واریهانس
استااده گردید .جدول  4نتایج این آزمو را نشا میدهد.

جدول  . 6نتایج آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه خودارزیابی اثرگذاری اجتماعی پژوهشها برحسب مرتبه علمی
منبع واریانس

درجه آزادی

میانگین مجذورات

بین گروهها

1

1/311

3/211

1/130

با توج ب دادههای جدول شماره ( )4سطح مهناداری آزمهو  1/100بهوده و بیشهتر از
 1/15است بنابراین ،خودارزیابی اعضهای هیئهت علمهی نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه هایشا بر حسب مرتب علمی تااوت مهناداری ندارد.
پرسش چهارم :خودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری
اجتماعی پ وه هایشا برحسب سنوات خدمت چگون است؟
بر مبنای پرسشنام  ،اعضای هیئت علمی شرکتکننده در پ وه حاضر از نظر سنوات
خدمتی در بازههای  5سال گهروهبنهدی شهدهانهد .بها اسهتااده از دادهههای تحقیهق میهزا
خودارزیابی گروههای سنوات خدمتی از اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا برآورد شهد.
نتایج خودارزیابی اعضای هیئهت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه هایشا بر حسب سنوات خدمت در جدول شماره ( )2ارال شده است.
جدول  . 7خودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت به اثرگذاری اجتماعی پژوهشهایشان برحسب
سنوات خدمت اعضای هیئت علمی
سنوات خدمت

نمره کل اثرگذاری

میانگین نمره اثرگذاری

کمتر از  5سال

331

5/063

 4تا  01سال

221

5/610

 00تا 05سال

311

5/132

 04تا  31سال

310

5/667

 30تا  35سال

323

0/115

بیشتر از  35سال

02

0/211

نتایج جدول شماره ( )2نشا میدهند ک با افهزای سهنوات خهدمت اعضهای هیئهت
علمی میزا خودارزیابی آنها از اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا نیز افزای مهییابهد.
ب طوریک اعضای هیئت علمی با سنوات بیشتر از 31سال خدمت در مقایس بها اعضهای
هیئت علمی کمتر از  31سال خدمت ،اثرگهااری اجتمهاعی په وه ههایشها را بیشهتر
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ارزیابی کردهاند .برای بررسی مهناداری تااوت میزا خودارزیهابی اعضهای هیئهت علمهی
نسبت ب اثرگااری اجتماعی په وه ههایشها و سهنوات خهدمت آنهها از آزمهو آنهالیز
واریانس استااده شد .نتایج این آزمو در جدول شماره ( )2نشا داده شده است.
جدول  . 5نتایج آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه خودارزیابی اثرگذاری اجتماعی پژوهشها برحسب سنوات خدمت
منبو واریانس

درج آزادی

میانگین م اورات

بین گروهها

1

2/101

1/701

1/076

با توج ب دادههای جدول شماره ( ،)2سطح مهناداری آزمو آنالیز واریهانس 1/251
ب دستآمده ک بیشتر از  1/15است .بنابراین ،از نظر آماری خودارزیهابی اعضهای هیئهت
علمی نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا بر حسب سنوات خدمت آنها تاهاوت
مهناداری ندارد.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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پرسش پنجم :خودارزیابی اعضای هیئت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری
اجتماعی پ وه هایشا برحسب تهداد طهرحههای درو دانشهگاهی و برو دانشهگاهی
چگون است؟
ب هرای بررسههی خودارزیههابی اعضههای هیئههت علمههی نسههبت ب ه اثرگههااری اجتمههاعی
پ وه هایشا برحسب طهرحههای درو دانشهگاهی و بهرو دانشهگاهی آنهها از آزمهو
همبستگی اسپیرمن استااده شد.
جدول  . 0نتایج آزمون اسپیرمن برای بررسی رابطه خودارزیابی اعضای هیئت علمی نسبت به اثرگذاری اجتماعی
پژوهشهایشان با تعداد طرحهای دروندانشگاهی و بروندانشگاهی آنها
تعداد اعضا

ضریب همبستگی

تهداد طرحهای درو دانشگاهی

53

1/336

1/111

تهداد طرحهای برو دانشگاهی

62

1/13

1/10

مطابق جدول شماره ( )5مقدار سطح مهناداری آزمو اسپیرمن برای طهرحههای درو
دانشگاهی بیشتر از  1/15و برای طرحهای برو دانشگاهی کمتر از ایهن مقهدار اسهت .بها
وجود اینک تهداد طرحهای درو دانشگاهی هر عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز بها میهزا

خودارزیابی اعضای هیئت علمی نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا همبستگی
ندارد اما بین تهداد طرحهای برو دانشگاهی و میزا خودارزیهابی اعضهای هیئهت علمهی
نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا رابط مهنادار و مستقیم وجود دارد .یهنی هر
چ تهداد طرحهای برو دانشگاهی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز بیشتر باشد ،میهزا
خودارزیابی آنها نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا نیز بیشتر است.
پرسش ششم :خودارزیابی اعضای هیئت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری
اجتمهاعی پ وه ههایشها برحسهب تههداد مقهاالت منتشرشهده در نشهریات داخلهی و
بینالمللی چگون است؟
برای بررسی رابط بین خودارزیابی اعضای هیئهت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به
اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا با تهداد مقهاالت منتشهر شهده در نشهریات داخلهی و
بینالمللی از آزمو همبستگی اسپیرمن استااده شده است.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

جدول  . 31نتایج آزمون اسپیرمن برای بررسی رابطه خودارز یابی اعضای هیئت علمی نسبت به اثرگذاری اجتماعی
پژوهشهایشان با تعداد مقاالت منتشر شده در نشریات داخلی و بینالمللی
تعداد اعضا

ضریب همبستگی

تعداد مقاالت منتشر شده
نشریات داخلی

55

1/307

1/372

نشریات بینالمللی

50

1/136

1/550

دادههای جدول شماره ( )01نشا میدهنهد ،بهرای ههر دو مهورد ضهریب همبسهتگی
نزدید ب صار بوده و سطح مهناداری آزمو بیشهتر از  1/15اسهت .لهاا مهیتهوا گاهت
هیچگون رابط مهناداری بین تهداد مقاالت منتشر شده در نشهریات داخلهی و بینالمللهی
توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز و میزا خودارزیهابی آنهها نسهبت به اثرگهااری
اجتماعی پ وه هایشا وجود ندارد.
پرسش هفتم :خودارزیابی اعضای هیئت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری
اجتماعی پ وه هایشا برحسب ارتباط کاری با سازما های خار از دانشهگاه چگونه
است؟
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نتایج خودارزیابی اعضای هیئت علمی نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه هایشها
برحسب ارتباط کاری با سازما های خار از دانشگاه در جهدول شهماره ( )00نشها داده
شده است.
جدول  . 33خودارز یابی اعضای هیئت علمی نسبت به اثرگذاری اجتماعی پژوهشهایشان برحسب مسئولیت اجرایی
خارج از دانشگاه
مسئولیت اجرائی خارج از دانشگاه

تعداد اعضا

نمره اثرگذاری اجتماعی

میانگین نمره اثرگذاری

بلی

34

305

5/522

خیر

41

054

2/342

مطابق یافت های جدول شماره ( ،)00تهداد  34ناهر ( 11/31درصهد) از اعضهای هیئهت
علمی پاسخدهنده ب پرسشنام  ،مسئولیت اجرایی خار از دانشگاه داشت اند و میانگین میزا
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا را  5/522ارزیابی کردهاند .درحالیکه تههداد  41ناهر
( 45/22درصد) از اعضای هیئت علمی پاسخدهنده ک ارتباط کهاری بها خهار از دانشهگاه
نداشت اند ،میانگین میزا اثرگااری اجتماعی پ وه های خودشا را  2/342ارزیهابی کهرده
اند .برای بررسی اینک آیا خودارزیابی پ وهشگرا دانشگاه تبریز نسبت ب اثرگااری اجتماعی
پ وه هایشا تحتتأثیر فهالیت اجرایی آنها در خهار از دانشهگاه قهرار داشهت یها نه  ،از
آزمو استااده گردید .جدول شماره ( )03نتایج این آزمو را نشا میدهد.
جدول  .32نتیجه آزمون برای مقایسه خودارزیابی اعضای هیئت علمی نسبت به اثرگذاری اجتماعی
پژوهشهایشان بر حسب مسئولیت اجرایی در خارج از دانشگاه
با فر

برابر بود واریانس

-3/25

20

1/112

با فر

برابر نبود واریانس

-2/52

05/713

1/117

با توج ب دادهههای ب دسهت آمهده در جهدول شهماره ( ،)03سهطح مهنهاداری آزمهو
 1/112بوده ک کمتر از  1/15است .این امر نشانگر وجود تااوت مهنادار بین خودارزیابی
دو گروه نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا است .یهنی اعضهای هیئهت علمهی

دانشگاه تبریز ک ارتباط کاری با خار از دانشهگاه داشهت انهد میهزا اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه های خودشا را نسبت ب اعضایی ک مسئولیت اجرالی خهار از دانشهگاه نداشهت
اند ،بیشتر ارزیابی کردهاند.
پرسش هشتم :دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت ب منابهی ک میتواننهد
از پ وه های آنها بهرهمند شوند ب چ صورت است؟
جدول شماره ( )01حوزههایی را نشا میدههد که از دیهدگاه اعضهای هیئهت علمهی
شرکتکننده در پ وه ب طور بالقوه میتوانند از نتایج پ وه های ان ا شده توسط آنهها
بهرهبرداری کنند.
جدول  . 31اطالعات مربوط به حوزههایی که بهطور بالقوه میتوانند از نتایج پژوهشهای انجام شده توسط
پاسخدهندگان بهرهمند شوند
حوزههای بهرهمند

علوم پایه

علوم انسانی

فنی و مهندسی

کشاورزی

کل

خطمشی و سیاستگذاری

4

10

5

01

53

صنعت

35

2

10

5

25

محیط ز یست

02

01

2

34

40

52

آموزش

00

32

01

2

55

کشاورزی

4

5

1

11

00
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سایر

03

31

5

2

00

نتایج پ وه حاضر نشا میدهند اعضای هیئهت علمهی دانشهگاه تبریهز حهوزهههای
بالقوهای ک میتوانند از پ وه های آنها بهرهمند شوند را ب ترتیهب «صهنهت»« ،محهیط
زیست»« ،آموزش»« ،خطمشی و سیاستگااری » و «کشاورزی» بیا کردهاند.
اکثر اعضهای هیئهت علمهی گهروه فنیومهندسهی به ترتیهب حهوزهههای «صهنهت» و
«آموزش» را ب عنوا منابو بهرهمند از پ وه هایشا انتخاب کردهاند .منابو بهالقوه بههره
مند از پ وه های اعضای هیئت علمهی گهروه علهو انسهانی حهوزهههای «خهطمشهی و
سیاستگااری» و «آموزش» بوده است .در گروه علو پای انتخاب بیشهتر اعضهای هیئهت
علمی حوزهههای «صهنهت» و «محهیط زیسهت» بهوده و در گهروه کشهاورزی حهوزهههای
«کشاورزی» و «محیط زیست» انتخاب اعضای هیئت علمی بوده است .ک این انتخابها

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

باتوج ب ماهیت رشت های تخصصی موجود در گروههای عمده آموزشهی امهری بهدیهی و
مورد انتظار میباشد.
 .6بحث و نتیجهگیری

ب ا توج ب نقدهایی ک نسهبت به افهزای تولیهدات علمهی دانشهگاهیا و عهد توجه به
اثرگااری اجتماعی پ وه هها وجهود دارد ،په وه حاضهر بهرای بررسهی دیهدگاه خهود
پ وهشگرا دانشگاه تبریز نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا ان ا گرفت است.
نتایج نشا میدهند خود اعضای هیئت علمهی نیهز اثرگهااری اجتمهاعی متوسهطی بهرای
پ وه های خود قالل هستند .در این راستا ،نتایج په وه حسهینی و همکهارا ()0150
نشا می دهد ،وضهیت ترجما دان

در دانشگاه علو پزشکی قزوین از دیهدگاه اعضهای

هیئت علمی تا وضهیت مطلوب فاصهل داشهت و یافته ههای په وه هها ،کمتهر به زبها
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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مخاطبا ترجم شده است .همچنین نتایج پ وه تا الدینی و همکارا ( )0155نشها
داد ک از دیدگاه اعضای هیئت علمهی گهروهههای علهو انسهانی کشهور ،کهاربردیسهازی
یافت های پ وهشی در حوزه علو انسانی از وضهیت مطلوبی برخوردار نیست.
براساس نتایج ب دست آمده ،بین خودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت
ب میزا اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا و مرتب علمی آنهها ارتبهاط مهنهاداری وجهود
ندارد .در کل ارزیابی پ وهشی اعضای هیئت علمی و فرایند ارتقای آنها به گو های اسهت
ک کمتر بر اثرات اجتماعی پ وه های آنها تأکید مهیشهود .ایهن امهر موجهب مهیشهود
اعضای هیئت علمی بیشتر بر روی انتشارات دانشگاهی و پیشهبرد مرزههای دانه تمرکهز
نموده و از توج ب اثرات گسترده پ وه

غافل شوند .امری که در خودارزیهابی آنهها نیهز

مشهود است .هرچند اعضای هیئت علمی پس از طی مراحل ارتقا ،سهی میکننهد نسهبت
ب اثرات اجتماعی پ وه ها توج بیشتری نمایند و خودارزیابی بیشتر اساتید مرتب بهاالتر
نیز این چنین نشا میدهد ،اما این تااوتها چندا محسوس و مهنادار نیست.
در مورد تأثیر تهداد طرحهای درو دانشگاهی و برو دانشگاهی هر عضو هیئت علمی
دانشگاه تبریز بر میزا خودارزیابی اثرگااری اجتماعی پ وه ههایشها نتهایج متاهاوتی

ب دست آمد .ب طوریک تهداد طرحهای درو دانشگاهی روی میزا خودارزیابی اثرگااری
اجتماعی پ وه ها بهیتهأثیر بهوده امها بهین تههداد طهرحههای بهرو دانشهگاهی و میهزا
خودارزیابی اثرگااری اجتماعی پ وه هها رابطه مهنهادار مسهتقیم وجهود دارد .به نظهر
میرسد طرحهای درو دانشگاهی نیز مانند سایر پ وه های دانشگاهی بر مبنای پیشهبرد
مرزهای دان و بروندادهای علمی ارزیابی میشود ،بنابراین اعضای هیئت علمی م هری
اینگون طرحها بیشتر از اثرات اجتماعی پ وه ها به شهانس انتشهار نتهایج مسهتخر از
طرحههها توج ه مههیکننههد .بههدینترتیب ،تهههداد طههرحهههای پ وهشههی درو دانشههگاهی در
خودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه ههای
شا تأثیری نگااشت است .در مورد حصول نتی

متااوت برای طرحهای برو دانشگاهی

میتوا چنین بیا کرد ک اینگون طرحهای پ وهشی ب مسالل و موضوعاتی میپردازند ک
سازما ها و نهادهای مرتبط با صنهت و جامه با آنها مواج هستند .بنابراین اعضای هیئت
علمی م ری این گون طرحها ،هنگا اجرای پ وه ها بها مسهالل واقههی جامهه بیشهتر
درگیر شده ،و هنگا ارزیابی ،اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا را بیشتر از سایر اعضای
هیئت علمی ارزیابی میکنند .پ وه احمدی و همکارا ( )0150یکی از موانو کاربست
یافت های پ وهشی را وی گیهای سازما عنوا میکنند ک در بردارنهده مقوله ههایی ماننهد
عد تناسب پ وه ها با مشکالت سازما ها و اولویتهای پ وهشی آنهاسهت .مهیتهوا
ً
گات طرحهای برو دانشگاهی ک مهموال در قالب قرادادهای پ وهشی با سازما ها ان ا
می شود تا حدود زیادی این مشکل را ندارند .بنهابراین ،م ریها چنهین طرحههایی بهرآورد
بهتری نسبت ب کاربست و اثرگااری اجتماعی پ وه های خود دارند.
نتایج نشا داد رابط مهناداری بین تهداد مقهاالت منتشهر شهده در نشهریات داخلهی و
بینالمللی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز و میزا خودارزیهابی آنهها نسهبت به
اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا وجود ندارد .در این راستا ،نتایج په وه

احسهانی و

همکارا (0154ال و ب) نشا میدهد ب رغم رشد چشمگیر کمیت پ وه های کشور
در س ده ی اخیر ،این پ وه ها از قابلیت اثرگااری اندك و کاهندهای برخوردار بودهاند.
در تبیین این یافت می توا چنین گات ک خود اعضای هیئت علمی نیز انتشهار مقهاالت در
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م الت داخلی و بینالمللهی را در مسهیری متاهاوت از اثرگهااری اجتمهاعی په وه هها
می نگرند و انتشار مقاالت بیشتر بر ارزیابی آنها نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه ههای
شا تأثیری نگااشت است .البت بیتوجهی نهادها و سازما ههایی که مهیتواننهد از نتهایج
پ وه های منتشرشده ب صورت مقال در م الت علمی بهرهمنهد شهوند ،یکهی دیگهر از
دالیلی است ک اعضای هیئت علمی تههداد بیشهتر مقهاالت منتشرشهده در م هالت را بها
اثرگااری اجتماعی پ وه ها مرتبط نمیدانند.
اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز ک ارتباط کاری با خار از دانشگاه داشت اند میزا
اثرگااری اجتماعی پ وه های خودشا را نسبت ب اعضایی ک مسئولیت اجرایی خهار
از دانشگاه نداشت اند ،بیشتر ارزیابی کردهاند .میتوا گات ارتباط کهاری بها سهازما ههای
خار از دانشگاه ،باعث میشود اعضای هیئهت علمهی په وه ههای خهود را به سهمت
موضوعات و مسالل واقهی جامه سوق داده ،و اثرگااری اجتماعی په وه ههای خهود را
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بیشتر ارزیابی کنند .بر طبهق نتهایج په وه احمهدی و همکهارا ( ،)0150وی گهیههای
ارتباطی شامل ارتباط کم یا عد ارتباط پ وهشگرا بها مهدیرا سهازما هها ،عهد اعتمهاد
مدیرا ب پ وه ها ،و فهم دشوار نتایج پ وه ها را ب عنوا یکهی عوامهل مهؤثر در عهد
کاربست یافت ههای پ وهشهی مهرفهی مهیکننهد .ارتبهاط کهاری اعضهای هیئهت علمهی و
پ وهشگرا با سازما ها در تقلیل این مشکالت مؤثر بوده ،و بر دیدگاه آنها نسبت ب کاربرد
یافت های پ وهشی و اثرگااری اجتماعیشا تأثیر مثبتی دارد.
براساس نتایج مطاله حاضر ،از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز متهیرهای
تأثیرگههاار روی می هزا اثرگههااری اجتمههاعی پ وه هههایشهها «تهههداد طههرحهههای بههرو
دانشگاهی» و «داشتن ارتباط کاری با سهازما ههای خهار از دانشهگاه» اسهت .بنهابراین،
ب منظور افزای اثرگااری اجتماعی پ وه ها بایستی برنام ریهزیههای الز بهرای درگیهر
ساختن اعضای هیئت علمی با مسالل و موضوعات واقهی جامه صورت گیرد.
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