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چکیده:
وري نیروي انسانی، از هاي افزایش بهرهشناسایی عوامل مؤثر و روش

وري ها بوده و در این میان، بهبود بهرههاي اصلی مدیران سازماندغدغه
عنوان مرکز آموزش نیروي انسانی توانمند و ها، بهنیروي انسانی در دانشگاه
هدف رو تحقیق حاضر با ار است. از ایناي برخوردمتخصص از اهمیت ویژه

هیأت علمیوري علمی اعضاي ي بین نشاط اجتماعی و بهرهبررسی رابطه
آوري دانشگاه مازندران تدوین گردید. روش تحقیق پیمایشی و براي جمع

وري ساخته بهرهو محققي استاندارد شده شادکامی اطالعات از پرسشنامه
ي اعضايي آماري تحقیق حاضر را کلیهجامعهاستفاده شده است. علمی 

100ي این پژوهش دانشگاه مازندران تشکیل دادند. حجم نمونههیأت علمی 
شماري انجام شده است. براي سنجش پایایی ي تمامنفر بوده است که با شیوه

و 8/0ایم که مقدار آن باالي ها نیز از آلفاي کرونباخ استفاده کردهشاخص
ي ها نشان داده رابطههاي حاصل از آزمون فرضیهل است. یافتهقابل قبو

وجود هیأت علمی وري علمی اعضاي داري، بین نشاط اجتماعی و بهرهمعنی
در بین اساتید مرد و زن تفاوت ندارد. نشاط اجتماعی وري علمی ندارد. بهره

در بین وريمتفاوت بوده، میزان بهرهدر بین اساتید با وضعیت استخدامی 
بیشترین فراوانی مربوط به اعضاي متفاوت بوده و ي علمی اساتید با مرتبه

همین راستا وري با سطح متوسط بوده است. در با میزان بهرههیأت علمی 
دهد نشاط اجتماعی این افراد از سطح متوسط برخوردار ها نشان میداده

است.
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مسألهیانبودمهقم
اي توجه پژوهشگران گذشته بطور فزایندهيوري موضوعی است که در طی دههبهره

عنوان یکی از بههاي امروزي وري در سازمانرا به خود جلب نموده است. افزایش بهره
ر بوده است و از موضوعات مهمیهر کشوگیريي اصلی مدیران اجرایی و تصمیمهادغدغه

ها قرار دارد بطوري که بسیاري از کشورها، عمده سازمانيهمهاست که در کانون توجهات 
که از عواملی است اند و قرار دادهوريخود را در راستاي افزایش بهرهيهاي توسعهبرنامه

د، حاکم شدن فرهنگ کنها را در دنیاي پررقابت امروز تضمین میدوام و بقاي سازمان
ها شده و دائما امکانات مادي و معنوي سازمانيبهینه از کلیهيوري موجب استفادهبهره
).Gholami, 2012: 3(شودآن سازمان شکوفا میيها، استعدادها و امکانات بالقوهتوان

سساتؤها و مدهد که دانشگاهود نشان میهاي انجام شده آمارها موجعلیرغم پژوهش
وري ثر بر بهرهؤهاي صنعتی و تجاري بندرت عوامل معالی کشورمان برخالف سازمان

اند و بررسی نمودهت علمیأهیو غیرت علمیهیأنیروي انسانی را از دیدگاه اعضاي
تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نیز به دلیل تفاوت شرایط فرهنگی، اجتماعی و 

باشد. لذا تدوین یک هاي مورد نظر در کشورمان نمیاناقتصادي قابل تعمیم به سازم
وري نیروي انسانی مستلزم تنظیم روش سیستماتیک براي استراتژي موفق براي بهبود بهره
).Ibid(سنجش و اندازه گیري آن است

بوده و باعث افزایش نظام آموزش عالی ثیرگذارترین عناصرتأت علمی از أهیاعضاي
شوند و نقش آموزش و پژوهش و تربیت افراد نخبه و متخصص میکیفیت، توان علمی

هر کشوري به عناصر توسعه و پیشرفتکنند. هر کشور ایفا میي را در امر توسعهمهمی
چه بتوانند خدمات خود را با کیفیت و کمیت بهتري ارائه دهند، رهکهآیندشمار می

ها رو مطلوب است دانشگاهاز اینرفت. توسعه و پیشرفت آن کشور شتاب بیشتري خواهد گ
هاي اساسی برداشته و به گامخود هیأت علمیي اعضايجانبهي همهدر راستاي توسعه

خود را فراهم آورندهیأت علمیجانبه اعضايهمهریزي شده رشد و ارتقاياي برنامهگونه
)Gholami, 2012:3.(

ت علمی تولید اطالعات علمی أهیضاياز پیامدها و محصوالت عملکرد اعهمچنین 
شوداست که به صورت منابع اطالعاتی اعم از کتاب، مقاله، گزارش، استاندارد و ... ارائه می

بنابراین کند.علمی معنا پیدا میيعلمی، شاخص باروريدر سطح جامعهشودکه باعث می
رو محقق در این است. از اینآنها در خور تأمل ثیرگذار بر وضعیت علمیتوجه به عوامل تأ
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وري ال است که آیا بین نشاط اجتماعی و بهرهؤتحقیق به دنبال پاسخگویی به این س
دانشگاه رابطه وجود دارد؟هیأت علمیعلمی، اعضاي

پژوهشپیشینه و مبانی نظري 
شناسان، نظرات مختلفی را مطرح محققان و جامعهوري علمیعلم و بهرهيدر زمینه

مودند. رویکرد شناختی التفات زیادي به ساختار داخلی و بسط و گسترش دانش علمین
تعامل عوامل شناختی و ساختار دارد و درك تغییر شناختی در این رویکرد عمدتاً در قالب

Salehi(پذیردتماعی درونی صورت میاج & et al, 1999:112.(
يالت و تغییراتش در شبکهدر دیدگاه شناختی، محتواي شناخت و معرفت و تحو

هاي اساسی رویکرد شناختی گیرد. ویژگیروابط اجتماعی دانشمندان مورد توجه قرار می
بدین شرح است:

ظر یابد. به نشود و انتقال میگیرد، ساخته میمعرفت تحت نفوذ جامعه شکل می-1
ه چگونه امور شناسی جدید علم، بیان این نکته است کپینچ، بزرگترین توانایی جامعه

اجتماعی در زندگی روزمره نفوذ کنند. 
هاي مختلف و ترتیبات اجتماعی متفاوت درون علم ممکن است اقسام جامعه-2

بسیار متفاوتی از معرفت و دانش را پدید آورند. 
درك تغییر شناختی، در قالب تعامل عوامل شناختی و ساختار اجتماعی درون -3

گیرد. علم انجام می
است. شناسی علم، بررسی محتواي معرفت و دانش علمیجامعهموضوع مطالعه-4
علمی، زندگی يو در قالب مباحثهاجتماعات علمیيعلم و معرفت به وسیله-5

هاي مطالعه از نظر رویکرد شناختی روشی آید و بهترین روشآزمایشگاهی و غیره پدید می
Sharepoor(طلبدیت را میاست که حضور محقق در میدان عمل و فعال & et al,

2002.(
نیاز به موفقیت کوشیده است نشان دهد که چگونه منشأيکله لند در نظریهمک

ت. نیرویی که به هاي او استحوالت و تغییرات اجتماعی در جامعه، انسان و انگیزشيهمه
آن را ویروس یرو که کند. این ني هدایت مین را به سمت تغییر و توسعهصورت درونی انسا

آورد که نسبتاً کمیاب است، نامد، روش خاصی از فکر کردن را در افراد بوجود میذهنی می
سازد که پشتکار داشته باشد خود را برتر که در شخص بوجود آمد او را وادار میهنگامیاما

يامعهخود و جيکنند بپندارد، نسبت به آیندهکه در اطرافش زندگی میاز مردمی
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هدف خود راحساس باشد، خطرجویی کند، کار کند و موفقیت اقتصادي یا موفقیت علمی
).Mohseni Tabrizi & et al, 2001: 125(بداند

باشد. به این بر اساس تئوري انتظار، یک کنش خاص ابزاري براي نیل به پاداش می
است. بر 2امد سطح دومکه پاداش نوعی پیگویند در حالی1کنش خاص، پیامد سطح اول

هدف بلندمدت فرد است. انتشار پژوهش اساس این دیدگاه، دستیابی به ترفیع (پاداش)
باشد. اگر فرد (پیامد سطح اول) راهی براي نیل به پاداش ترفیع (پیامد سطح دوم) می

نجائیاز آارزشی براي ترفیع قائل نباشد، او تالش الزم براي انتشار را به خرج نخواهد داد.
برانگیز نیست. اي تعجبغیر قطعی قرار دارند، چنین نتیجهکه اکثر استادیاران در وضعیت 

این واقعیت که ترفیع براي آن دسته از استادانی که به ترفیع نیاز دارند، داراي معنا و 
هیأتتوان مورد آزمون تجربه قرار داد. آن دسته از اعضاي مفهوم بیشتري است را می

ترفیع باالتري يهستند بایستی انگیزهبطور بالقوه واجد شرایط الزم براي ترفیعکه علمی
اند. رابرت کی خود رسیدهنردبان علمیينشان دهند تا اساتید کاملی که به آخرین پله

شناسی گرا در جامعهنظر اصلی رویکرد برونآمریکایی، صاحبيشناس پرآوازهمرتون جامعه
اش این بود که اخالق پیورتینی که نوعی ایستارهاي العهمرتن در مطيفرضیهعلم است. 

هفدهم را به سمتیهاي قرنارزشی بنیادي در پیوریتانیسم زاهدانه است عالئق انگلیسی
دار مذهبی د نهال علم بوده است. عالیق ریشههدایت کرد که عنصري مهم در ظهور و رش

منظم، عقالنی و تجربی طبیعت به منظور يعهاین دوره با اشاراتی قوي خواستار مطال
اند. هم پاشیدگی جهان بودهتجلیل و تکریم پروردگار از طریق آثارش و کنترل فساد و از

هم در اخالق پیورتینی وجود دارد که به رفاه اجتماعی مربوط است و این اصل اصل دومی
در ذهن آنها جاي دارد. به نظر همیشه هدفعنوان یکهاست و بهمطلوب بسیاري از انسان

اي پا بگیرد و توسعه پیدا کند و نهادینه ینکه علم و فعالیت علمی در جامعهمرتن، براي ا
ي اجتماعی و فرهنگی مناسب است و عوامل اجتماعی و فرهنگی شود نیازمند یک زمینه

گیردبر میجانبه را درهمهساز، شامل طیفی است که از پذیرش اولیه تا حمایتزمینه
)Sharepoor & et al, 2002: 56-58.(

داند ولی سوي، الگوي درست معرفت را علم میي فرانشناس برجستهدورکیم جامعه
یب وجود دارد. او درجایی مطرح ها نیز فراز و نشهاي او، در اسنادها و برداشتدر نوشته

شود و بیان ده میهاي علم، تصویر جبریت اجتماعی دیترین جنبهکند که اساسیمی

1 first-level outcome
2 second-level outcome
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ري از واقعیت اجتماعی به همه تصاویپردازي و ... بندي و نظریه، طبقهکند که مقوالتمی
روند. اگر مقوالت را تصویر واقعیت اجتماعی بدانیم، سایر محصوالت معرفتی شمار می

علم، مقوالت و يوضعشان معلوم است چرا که در مباحث فلسفه علم و مباحث نظریه
اگر اینها شوند.د که علم قضایا از آنها ساخته میهستندر حکم مواد خامیمفاهیم

نتیجه باید گفت که (مقوالت) تعین خارجی و تجسم خارجی واقعیت اجتماعی باشند، در
کل علم، تحت جبریت اجتماعی دانسته شود. از نظر دورکیم، علم در زمان معاصر نیز تابع 

ي عملش، یعنی فناوري که چون جامعه از علم و نتیجهعنیافکار عمومی است. به این م
دهد و این به دلیل آن نیست که رو به علم اهمیت میکند. از این(تکنولوژي) استفاده می

مهر علم خوردن، نتیجه حتی پذیرش علم، مقبولیت،در علم چیزي ناب وجود دارد. در
ار عامه و نظر عمومی است. از و افکهمه به خاطر واقعیت اجتماعی و ...ارزش علمی داشتن

از جمله علم ها وتوان دورکیم را جبرگراي اجتماعی نیرومندي در باب معرفترو میاین
توان نتیجه گرفت که دیدگاه دورکیم کمتر نسبی است وي بیشتر، دانست. بنابراین می

بیر و تبیین ها و معارف از جمله علم را با دیدگاه جبرگرایی اجتماعی تعتمام واقعیت
).Janalizade, 1996: 27-29(نمایدمی

هاي فرهنگی و اخالقیات حاکم بر اي از ارزشبه نظر مرتن علم شامل مجموعه
هنجارهایی است که ها وهماهنگی از ارزشاست، اخالقیات علم، ترکیبهاي علمیفعالیت

ها، رهنمودها، العملهنجارها به شکل دستورکند.ایجاد تعهد میبراي افراد علمی
هاي نهادي شده مشروعیت یابند و براساس ارزشها بروز میها، ترجیحات و اجازهممنوعیت

کنند. پیدا می
ي دانشمندان را به منزلهدرونی شده، وجدان علمیهنجارهاي علمیبه نظر مرتن

اخالقیات هنجارها ودهند و نهادینه شدن و درونی شدنها تشکیل میآن» فراخود«
& Ghaneie Rad(سازدرا فراهم میعلمیيعلمی، موجبات توسعه et al, 2008:177-

180.(
گذارد از جمله این عوامل نشاط اجتماعی است. ثیر میأوري تعوامل مختلفی بر بهره

ثر در ؤمشارکت و نقش م،یو ثبات شغلتی، احساس امننشاطيکه کارکنان دارایزمان
دیبایانسانيرویشود. متخصصان امور نوري در کارشان میاعث بهرهسازمان باشند ب
کارکنان مطلوب و يسازمان براطیکنند که کار در محیطراحيمشاغل را طور

که هنگامیهستند.زهیانگجادیثر بر اؤماملو نشاط از عویباشد. سالمتبخشتیرضا
گردد،یمماریکمتر بشود،یمخسته نیکند به آسانیو شادابیشخص احساس تندرست
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شوق مثبت به و شور وزهیو با انگشودیبخش مو فرحزیانگشوقيويو کار براتیفعال
یو شادابیتتندرسنیمأتينهیهزبه عمل آمده،يهای. طبق بررسآوردیميکار رو

هايماریدرمان بينهیهزسود شرکت، ازتیو در نهايتوان کارشیکارکنان به جهت افزا
Tbeedian and(نخواهد بودشتریو رخوت کارکنان بیازسستیو عدم سود ناش

Shahverdi, 2014:20.(
هاي ها را براي دستیابی به ارزشتالش انسانسلیگمن، هدفمنديي نظریهدر 

کندها را فراتر از تمایالت فردي مطرح میداند و ارزشساز بروز نشاط اجتماعی میزمینه
)Seligman, 2003:3.(

ي توان مطرح کرد نظریهزندگی میدیگري که در خصوص رضایت ازياما نظریه
ي هاجنبهيطور گویایی کلیهبرابري است بر اساس این نظریه، مفهوم انسان اقتصادي به

ثري ؤرو باید به دنبال مفاهیم دیگري باشیم که به نحو مکند از اینانسان را بازگو نمی
برابري، فردي بناميشی و رفتاري انسان را مورد توجه قرار دهد واضع نظریهمبانی انگیز

رفتار ياین نظریه یکی از بدترین نظریاتی است که در زمینه؛است» دامزآجی اس «
انسانی عنوان شده است. 

اساس این نظریه مبتنی بر ادراك فرد از شغل خود بوده و چگونگی رفتار او را در برابر 
، هاي چون تجزیه و تبحرهر فرد خصوصیات و قابلیت،دارد بنابراین نظریهبیان میسازمان 

سوابق کاري رابا خود به سازمان (محیط زندگی و ، سن و هوش، استعداد،تحصیالت
در مقابل انتظار دارد سازمان با محیط بیرون نیز ،احساساین آورد ) میفعالیت خود

هایی را در اختیارش قرار دهد چنانچه شخص پاداشمناسب با این خصوصیات، مزایا و 
همپایگی موجود است، این امر در احساس کند که بین این دو دسته عوامل نوعی برابري و

همیشه در پی آن است که با او کند به عبارت دیگر بشررامش و رضایت ایجاد میاو آ
این نوشتار به جاي در).Costa & McCrae, 1999:53(نصفانه رفتار شودطور مبه

سکونت قرار داده شده و از این طریق يامکانات و تسهیالت منطقهي، مقولهسازمان کار
برابري، مورد آزمایش قرار گرفته است. ينظریه

، نیرويآنچه فرد وارد جامعه کرده است (سندر اینجا احساس برابري بین داده یا
فرد از جامعه دریافت کرده است (شغل، نچه که) با ساده یا آهاي خودمهارتوکار، خود

محل، امکان رشد و پیشرفت و ، آموزشی و بهداشتیدرآمد بیشتر، امکانات رفاهی
امتیازات مندي از تسهیالت وبهرهشرفت وی، امکان رشد و پمندي از تسهیالت محلبهره

اهی در این احساس برابري گ؛شودمندي از زندگی و نشاط میمختلف موجب رضایت
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هم خویش با افراديصورتی که فرد در مقایسهشود درخود با دیگران حاصل میيمقایسه
اند احساس نارضایتی تري پیدا کردهسطح خود احساس کند که دیگران وضعیت مناسب

. خواهد کرد
هاي عنوان موجودي عقالنی و عاطفی در مقابل محركبر طبق این نظریه، انسان به

أثیرگذار باشد تواند تدهد که در فرایند جامعه میتارهاي خاصی از خود بروز می، رفبیرونی
گیرد عوامل بیرونی ثیر برخی از عوامل بیرونی و بعضی عوامل درونی شکل میرفتار فرد تأ

گذارند، مانند محیط اجتماعی و رفتار سایر هستند که از خارج بر فرد اثراتی میعواملی
گیرند و میهستند که از درون فرد منشأو عوامل درونی، عواملیافراد در یک سازمان 
.باشدهاي وي مینیازها انگیزهاز هاي فرد از محیط، طرز تلقی او شامل ادراك و برداشت

دست زدن به رفتارهاي گوناگون در مقابل عوامل بیرونی وکوشد تا باانسان می
گاه دست زدن به عملی براي پاسخ به هر.هاي ارضاکننده از خود نشان دهددرونی واکنش

رو دچار تعارض از اینله نخواهد بود ویرونی کفایت کند فرد مواجه یا مسأعوامل درونی و ب
هر گاه براي پاسخ به عوامل درونی و بیرونی دو عمل متفاوت و متضاد الزم اما،شودنمی

,Alvani(کندنشاط نمیوباشد فرد دچار تعارض و نگرانی خواهد شد و احساس رضایت 

1999: 52-54.(

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

زمینهاین مختلفی درو مطالعاتها هاي نظري فوق، پژوهشتوجه به دیدگاهبا
ثر بر تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل مؤپور و همکارانشارعاست چنانکهصورت گرفته

مورد مطالعه: دانشگاه شمال) براي پاسخ به این (ت علمیأهیهاي پژوهشی اعضايفعالیت
أثیر هاي شمال تت علمی دانشگاهأهیهاي پژوهشی اعضايال که چه عواملی بر فعالیتؤس

شناسی علم هاي عمده در جامعهحقیق از نظریهگذارند؟ انجام شده است در این تمی
اند که ارتباطات در دهل تحلیلی خود به این نتیجه رسیاند و بر طبق مداستفاده نموده

اي کنندهي علم جایگاه و نقش تعییندر حوزههاي زندگی اجتماعی خصوصاًتمامی حوزه
فعالیت علمی دانشمندان دارد و اینکه سهم متغیرهاي فردي در تبیین يدر رشد و توسعه

هاي علم کوچکها و روشعملکرد پژوهشی بیشتر از متغیرهاي ساختاري است و شیوه
).Sharepoor & et al, 2002(ایران حاکم استيز در جامعههنو
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وري نشان ثر بر افزایش بهرهؤبررسی عوامل مبا عنوانیتحقیقطالقانی و همکاران در 
ها و سبک گیريداده که توجه به نیازهاي اساسی کارکنان، مشارکت کارکنان در تصمیم

شودن در محیط کار میوري کارکنارهبري مشارکتی مدیر موجب افزایش بهره
)Taleghani & et al, 2011.(

ثر بر نشاط اجتماعی استان ؤپژوهشی در مورد بررسی عوامل مهزارجریبی و همکاران 
سه متغیر امید به آینده، ارضاي نیازهاي عاطفی و که مجموعاًداده اندانجام ،تهران

کنند.ی را تبیین میمتغیر نشاط اجتماعدرصد از تغییرات3/57مقبولیت اجتماعی، 
ثیر بسیار زیادي بر شادکامی دارد. دورکیماین باور است که روابط اجتماعی تأآرگاریل بر 

بانه را منبع رضایت خاطر آنها هاي داوطلهم بر نظریات خود، حضور افراد در انجمن
وجود امی بههمراه با اعتماد که در آن شادکنابيداند، گیدنز نیز بر ماهیت رابطهمی

اي نشان داده شده است کند. بر این اساس، در این نظریات به گونهخواهد آمد، اشاره می
و اعتماد بین افراد و هاي اجتماعی، ارضاي نیازهاي عینیها و مشارکتکه بین فعالیت

).Hezarjaribi & Astinafshan, 2009(شادکامی رابطه وجود دارد
مفهوم شادکامی اجتماعی و بررسی با عنوان: در پژوهشی هزارجریبی و همکاران 

یدند که متغیر امید به آینده به این نتیجه رس،ثر بر آن در استان مرکزيعوامل مؤ
هستند. مجموع متغیرهاي احساس عدالت ترین عامل در تبیین نشاط اجتماعیمهم

رصد د53هاي دینی، ارضاي نیازها و احساس محرومیت، اجتماعی، پایبندي به ارزش
).Hezarjaribi & Safarishali, 2010(کنندتغییرات نشاط اجتماعی را تبیین می

تعهدباکاريزندگیکیفیتيرابطههدف باینتایج تحقیقجعفري و همکاران میر
انجام داده اند که نتایج جهرمپزشکیعلومدانشگاهکارکناندروريبهرهمیزانوسازمانی

تعهدباکاريزندگیکیفیتبینداريمعنیومثبتمبستگیهکهحاکی از آن بوده آن
& Mirjafari(داردوجودجهرمپزشکیعلومدانشگاهکارکنانوريبهرهمیزانوسازمانی

et. al, 2011.(
آنبامرتبطعواملواجتماعیطنشاهدف تحقیقی باهزارجریبی و همکاران 

نتایج نشان داده داده اند کهانجام )طباطباییمهعالدانشگاهدانشجویانبیندرايمطالعه(
امنیت،)پیامديبعددر(دینداريمتغیرهايمیانمثبتودارمعنیيرابطهوجود

رااجتماعینشاطمتغیرباخویشاونديروابطيگسترهواجتماعیاعتمادشناختی،ستیه
).Hezarjaribi & Moradi, 2014(دهندمینشان
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حسببرمطالعهموردافرادنتیجه گرفته انداران در پژوهشیعنبري و همک
ترنشاطباهلمتأزنان. اندبودهبرخوردارمتفاوتینشاطازخانوادگیوايزمینهمتغیرهاي

دراجتماعیـاقتصاديپایگاهارتقاي. بودندطالقوفوتاثربرهمسربیومجردزناناز
ازحاصلتحلیلیهايیافتهحسببر. استبودهثرمؤزناناجتماعینشاطمیزانافزایش

احساسواجتماعیمقبولیتمتغیردواجتماعی،عواملمیانازمتغیره،چندرگرسیون
زندگی،کیفیتزندگی،ازرضایتيمقولهپنجوروستاییمناطقدراجتماعیعدالت

شهري،مناطقدردياقتصاـاجتماعیپایگاهواجتماعیعدالتاحساسدینی،اعتقادات
تجرأبهاساس،اینبر. اندنمودهتبیینرازناناجتماعینشاطتغییراتسطحبیشترین

کیفیتازتابعیچیزيرهازقبلنمونهيجامعهدراجتماعینشاطکهنمودادعاتوانمی
).Anbari & et. al, 2014(استبودهجامعهدرعدالتاحساسوزندگی

رجیب) تحقیقات خا
در تحقیق خود بر روي نشاط به این نتیجه ،)2005(لیوبومیرسکی و همکاران

درصد سهم)، 50(اند: عوامل زنتیکیشادي و نشاط از سه جزء تشکیل شدهاند که رسیده
این درصد). بر40(حدود هاي آگاهانهدرصد سهم و فعالیت10(حدودشرایط محیطی

يثیر خواهند داشت، عبارتند از: نقطهأی شادي تاساس، عوامل اصلی که روي سطح دائم
ثابت، سهم معین و ي(با نیت قبلی). منظور از نقطهثابت، شرایط زندگی و فعالیت آگاهانه

رسد و موروثی است.شادي است که از والدین به ارث میثابتی از 
شان شغلياینکه افراد دربارهيدر تحقیقات خود درباره)،2002(شیلد و پرایس

علل برخی از رفتارهاي افراد، از قبیل يچگونه احساسی دارند، اطالعات مفیدي را درباره
عنوان ودند. به نظر آنها رضایت شغلی بهترك شغل، غیبت در محیط کار و ... فراهم نم

شود.ختی یا رفاه کلی یک شخص محسوب میاي از احساس خوشبؤلفهم
شاد به شرایط و پژوهشی نشان دادند افراددر،)2005(لیوبومسکی، شلدون و شید

دهند و داراي سطح استرس کمتر و تري پاسخ میي مثبت تر و سازگارانهاتفاقات به شیوه
ین، نتایج تحقیقات مختلف تر از افراد ناشاد هستند. عالوه بر اتر و خالقسیتم ایمنی قوي

تواند سالمت ردن آن، میاز، چگونگی به دست آونظرکه شادکامی، صرفدهدنشان می
جسمانی و روانی را بهبود بخشد.

، به این 1990با مرور مقاالت منتشر شده از سال ،)2007(دوالن، پیسگوود و وایت
ا شادکامی، به دلیل بندي رسیدند که تحقیقات انجام گرفته در مورد عوامل مرتبط بجمع
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عضی عوامل مرتبط و نامشخص بودن ها و ابزارهاي متفاوت، نادیده گرفتن ببکارگیري روش
اند. آنها به این ضی موارد به نتایج متناقضی رسیدهجهت ارتباط، به نتایج متفاوت و در بع

بندي رسیدند که بیماري، بیکاري و نداشتن ارتباط اجتماعی در تحقیقات مختلف جمع
ي منفی قوي دارند.شترکی هستند که با شادکامی رابطهعوامل م

پژوهشريچارچوب نظ
هم در خارج هم در داخل فضاي علم ومرتون قائل به وجود شرایط اجتماعی مساعد

علم است و براي پیشرفت علم و تولید علمی به اخالقیات يتوسعهفضاي علم براي رشد و
خاصی داشت. تولیدات علمی یک رفتار و عملی انسانی، در يو صداقت در این حوزه توجه

باشد. هاي مختلفی میأثیر عوامل و متغیراجتماعی است که تحت تيعین حال یک پدیده
قابل یافتگی جوامع با رشد علم و تحقیقات در آنها پیوندهاي استوار و غیرامروزه توسعه

يجا جامعههریافته است وعلم منزلت دارد جامعه نیز توسعهانکار دارد جایی که
نزلت واالیی دارد کنش متقابل بین این دو موضوع مهم لزوماًاي یافت شود علمپیشرفته

شود و حاصل قالنیت و تعمیم مسئولیت انجام میحیاتی بر بستري از اعتقادات به تفوق ع
هاي شبا بررسی نتایج پژوهآن جان گرفتن و پویایی مطالعات و تحقیقات علمی است.

ترین علمی از جمله مهمهايتوان دریافت که علم و فعالیتموجود در باب تولید علم می
این میان عوامل مختلفی از دو جهت در؛مین رفاه مردم و جامعه استعوامل مؤثر در تأ

یزان نشاط اجتماعی و کیفیت آن همچنین مموجب افزایش و کاهش بر قدرت تولید علم و
از تماعی گروه فردي و اجشامل وري علمیگذار بر بهرهأثیرثیرگذار باشد. عوامل تأتواند تمی

، ، جسمیقبیل تشویق منابع مالی، وجود انگیزه براي ارتقا کیفیت اثر علمی، سالمت روانی
هاي علمی، با جستجوهاي صورت گرفته در مقالهباشد. ي اجتماعی میمحیطی و رابطه

را مد نظر قرار وري علمیو بهرهنشاط اجتماعیتحقیق یا تحقیقاتی که موضوع رابطه میان
شناسی علمیکی از رویکردهاي جاري در جامعهد، یافت نشده است. اما بر حسبداده باش

گرا شاید بتوان موضوع رابطه بین گرا و ترکیبی) یعنی رویکرد برونگرا، برون(رویکرد درون
را مورد کنکاش قرار داد. وري علمیهو بهرنشاط اجتماعی
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تعریف مفاهیم 
تعریف نظري متغیرها

عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروي انسانیوري بهره:وريبهره
ها و رضایت کارکنان، مدیران و هزینهتمهیدات به طریق علمی به منظور کاهشو

مناسب از يوري نیروي انسانی را حداکثر استفادهگان. تعاریف دیگر، بهرهکنندمصرف
هزینه کمترین زمان و حداقلاهداف سازمان با نیروي انسانی به منظور حرکت در جهت 

وري یک نگرش عقالنی به کار وري ملی ایران، بهرهر اساس دیدگاه سازمان بهرهباند. داشته
ها تر کردن فعالیتهوشمندانههدف آنو زندگی است. این مشابه یک فرهنگ بوده که

Starzade, 2008, quoted(براي یک زندگی بهتر و متعالی است

byhttp://www.mgtsolution.com.(
شود که محور افزایش هاي علمی اطالق میاي از پژوهشبه مجموعهوري علمی:بهره

که در کارایی و اثربخشی عملکرد استيوري در بر گیرندهوري علمی است؛ و بهرهبهره
شود.وري علمی محسوب میهاي علمی شاخص بهرهپژوهشافزایش هاي دانشگاهی محیط

يدانش دربارهیو ساماندهدیتولياست برايآموختن) ساختاريبه معنا(علمعلم:
).Webster, 2009:5(یشدنشیآزمايهاینیبشیو پهاحیدر قالب توضیعجهان طبی

وري چه در بهرهگذاري و سنجش میزان تولید و توافق و اتفاق نظر پیرامون مقیاس
باشد.هاي مربوط بسیار کم و نادر میي دیگر بخشي علمی و چه در زمینهزمینه

اساس باشد. برري تولید میزان خروجی و ورودي میوتعریفی رایج و مرسوم از بهره
هر یک از وري تولید در نظام اقتصادي، خروجیهآوردهاي علمی کلمبیا، بهرمجموعه دست

رود. بنابراین یک ارزیابی قابل قبول از هر واحد ورودي به شمار میدرجوانب تولیدي 
تواند در شرایطی که تمامی فاکتورهاي ورودي و خروجی قابل وري تولیدي میبهره

تشخیص و معلوم باشد قابل محاسبه باشد اما این گفته به دلیل سختی و دشواري در 
همچنین حضور اندك شناسایی و تشخیص تمامی فاکتورهاي ورودي و خروجی و

و مقدور پذیر هاي تشخیص بین فاکتورهاي ورودي و خروجی کمتر امکانمکانیسم
باشد.می

ادمانی، به قضاوت مثبت فرد از درجه یا ش،)1988وینهوون (نظراز نشاط اجتماعی:
عبارت دیگر، شادمانی به این معناست که شود. بهمیزان مطلوبیت کیفیت زندگی اطالق می

).Zare Shaabadi, 2014:167(بردفرد چقدر از زندگی خود لذت می
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روانینیازهايوفطريهايخواستهترینضروريازیکینشاطوشادياحساس
رود.شمار میبهانسان

ها به حدي است که متفکر از این منظر، نقش شادي و نشاط در زندگی انسان
ثروتمندترین کشور، کشوري است که "ن بر این نکته تأکید کرده است که اجتماعی، راسکی

."بیشترین افراد شاداب را زیر بال خود داشته باشد
شود. ازافراد نیز محسوب میاي از سالمت روانی و جسمیشادي و نشاط، نشانه

هدفمند و آنجایی که شادي و نشاط، جزء فطرت و ذات انسان است و انسان نیز موجودي
خواهد دست نیابد، خوشبختی و سعادت است، تا زمانی که به آنچه میجویاي نشاط،

ها در کوشش انسانتوان ادعا کرد که تمامیمیاحساس نشاط نخواهد کرد. به جرأت 
در آینده است، بدین معنا نشاط و شادکامیزندگی براي دستیابی به نشاط و شادکامی

.شوددر توسعه محسوب میمتغیر مهمی
افراد جامعه و رهایی از برخی معضالت جامعه و جهت دستیابی به سالمت عمومی

کننده بر میزان رضایت و عنوان متغیر تعیینو شادابی بهجتماعی باید به نشاطهاي اتنش
هر فرد را کیفیت دهد که سطح شاديخرسندي افراد جامعه بها داد. تحقیقات نشان می

هاي چه انسان از زندگی و اتفاقهرکند، یعنیرضایت او از جریان کلی زندگی تعیین می
ي گوناگون موجب از بین رفتن رضایت فرد هاآن راضی باشد، شادتر خواهد بود و اگر اتفاق

قابل يهمین قدر نیز موجب پایین رفتن سطح کلی شادي وي خواهد شد و نکتهشود،
شود بلکه داوري هاي موجود موجب رضایت یا نارضایتی ما نمیتوجه این است که واقعیت

هاي ؤلفهکی از مرضایت یا نارضایتی است دانشگاه یيکنندهها تعییندر مورد این واقعیت
شود، بشري محسوب میيهر جامعهاجتماعی، فرهنگی و سیاسیيار در توسعهتأثیرگذ

در حال حاضر بدون داشتن نیروي آموزشی متعهد و متخصص قادر به پاسخگویی نیازهاي 
لذا پرداختن به سالمت روانی این قشر قابل توجه و ؛نخواهیم بودجامعه خوديفزاینده

ثیر بسزایی در بهبود روند سالمتی و نشاط و رضایت جامعه آن تأمل مؤثر بربررسی عوا
.(همان)دارد
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متغیرهاتعریف عملیاتی

وري علمیشاخص مربوط به بهره:1جدول 
Table 1: Academic Productivity Index

آلفاي کرونباخشاخص)ها (معرفمفھوم
ConceptIndexCronbach's Alpha

وري علمیبهره

مروري، ـعلمیيعلمی و پژوهشی، مقالهيمقاله
علمی کامل در يترویجی، مقالهي علمی ـمقاله

همایش علمی معتبر، خالصه مقاله هايمجموعه مقاله
همایش علمی معتبر، هايعلمی در مجموعه مقاله

اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا 
هاي علمی هنري، گزارشي ندهنوآوري، اثر بدیع و ارز

هاي پژوهشی و فناوري، ارزیابی و نظارت طرح
لیف یا تصنیف کتاب، أهاي پژوهشی و فناوري، تطرح

لیفی یا تصنیفی، ویرایش علمی أتجدید چاپ کتاب ت
علمی يپژوهشی، مقالهـعلمیيکتاب و نشریه

علمی يهاي داخلی، چکیده مقالهکامل در کنفرانس
علمی کامل در يهاي داخلی، مقالهنسدر کنفرا
علمی در يهاي خارجی، چکیده مقالهکنفرانس
، هاي خارجی، طرح پژوهشی خاتمه یافتهکنفرانس

ي دورهينامهطرح پژوهشی جاري، در چند پایان
ستاد راهنما و استاد مشاور، راهنمایی عنوان اارشد به
دکتريينامهي پایانمشاورهدکتري، ينامهپایان

0/86

وري علمیشاخص مربوط به بهره:2جدول 
Table 2: Academic Productivity Index

اخبآلفاي کرون)ها (شاخصمعرفمفهوم
ConceptIndexCronbach's Alpha

نشاط 
اجتماعی

ی، راضی بودن از زندگی، ناممکن آینده سرشار از امید و خوشحال
احساس لذت در زندگی، لگرمی، دکنترل تمام ابعاد زندگیبودن
دور و يهاروي انسانیمثبت و خوبگذاري اثر، تیوضعازیفراوان
يهاانسانه و دوست داشتنعالق، عشق نورزیدن به زندگی، بر
، زیبا بودن جهان، از خوابیبا احساس راحت، بیدار شدن گرید

تنظیم نمودن قت، شوخ طبعی، خندیدن، از خود ناراضی بودن، 
کمتر عصبی شدن، خوشبین بودن، ندیناخوشايهااتفاقازپس

0/84
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اخبآلفاي کرون)ها (شاخصمعرفمفهوم
ConceptIndexCronbach's Alpha

ها، آلرضایت از وضع فعلی نسبت به گذشته، رسیدن به ایده
يوضعیت خود با دیگران، احساس رضایت از رشتهيمقایسه

تحصیلی، رضایت از خانواده، رسیدن به اهداف زندگی، رضایت از 
یت از وضعیت ، رضاتانخود و خانوادهيهیتغذتیفیو کزانیم

، احساس رضایت از شغل، هاها و جشنیهمانیممسکن، شرکت در 
رضایت از درآمد

واحد .استصورت گرفتهاز نوع تحقیقات مقطعیشیمایپبه روش حاضر تحقیق 
نفر بوده 256آماري، يباشد. جامعهتحلیل تحقیق فرد است. سطح تحلیل از نوع خرد می

بهاطالعاتآوريجمعاین پژوهش،ري انجام گردیده است. درسرشماياست که به شیوه
يمطالعه برانیادر.صورت گرفتپرسشنامهبرمبتنیحضورييصورت مصاحبه

و جهت سنجش پایایی استفاده شدییاالت از اعتبار محتواؤها و سهیاعتبار گويریگاندازه
يجامعهدر بین تعدادي ازمحقق ساخته، ابتدا محقق با پخش پرسشنامه يپرسشنامه

هاي نامناسب که سبب آماري آلفاي کرونباخ را محاسبه نموده است. تعدادي از گویه
کاهش پایایی شدند، حذف و تعدادي نیز تغییر یافته و مورد آزمون مجدد قرار گرفتند و به

گردیده و براي اصلی ياند وارد پرسشنامهها که پایایی قابل قبول را داشتههمراه سایر گویه
، ابزار مورد ست آمدهگرفتند. با توجه به ضریب آلفاهاي بدنهایی مورد آزمون قراريمرحله

میزان ضریب ها و، معرف2در جداول نظر از پایایی کافی و قابل قبول برخوردار است.
مستقل نمایش داده شده است.رهاي وابسته وپایایی متغی

هاي پژوهشترین یافتهمهموهاتحلیل دادهتجزیه و
هاي توصیفییافته)الف

مردان را) درصد80نفر(80را زنان و ) درصد20(نفر20از تعداد کل پاسخگویان، 
50تا 36نیدرصد آنان ب73سال و35کمتر از انیدرصد از پاسخگو7دهند. میلیتشک

نفر27،یمانیپ) درصد23نفر( 23اند.بودهشتریسال و ب51درصد از 20؛ اندسال بوده
در مورد ند. بودیقطعـیرسم) درصد50(نفر50ویشیآزماـ رسمی) درصد27(

درصد) 19(نفر19ار،یاستاددرصد)70نفر (70،یمربدرصد) 5(نفر5؛یعلميمرتبه
ند که بیشترین فراوانی به استادیار اختصاص داشته استاد بوددرصد) 6نفر (6و اریدانش



71وري علمی ...بررسی رابطه نشاط اجتماعی با بهره

،یت و معارف اسالماالهیيدانشکدهبه انیدرصد پاسخگو10. بر اساس نوع دانشکده؛ تاس
6،یمیدرصد ش9،یاسیدرصد حقوق و علوم س3،یو علوم ورزشیبدنتیدرصد ترب5

وهیدرصد علوم پا15،یو اجتماعیدرصد علوم انسان42درصد علوم اقتصادي و اداري، 
اختصاص داشته است.یاضیعلوم ريدرصد دانشکده10

پاسخگویانوري علمیتوزیع فراوانی میزان بهره: 3جدول 
Table 3: Frequency Distribution of Respondents' Academic Productivity

کلباالمتوسطپایینگویه
ItemLowAverageHighTotal
384220100فراوانی

384220100درصد

دانشگاه مازندران از علمیهیأتدرصد از اعضاي 38دهد که یجدول فوق نشان م
وري درصدشان از آنان از میزان بهره42پایینی برخوردار بوده و وري علمیمیزان بهره

دانشگاه مازندران از میزان علمیهیأتدرصد از اعضاي 20متوسطی برخوردار و علمی
اند.باالیی برخوردار بودهوري علمیبهره

توزیع فراوانی میزان نشاط اجتماعی پاسخگویان: 4جدول 
Table 4: Frequency Distribution of Social Happiness of Respondents

کلباالمتوسطپایینگویه
ItemLowAverageHighTotal
166420100فراوانی

166420100درصد

دانشگاه مازندران از میزان نشاط لمیعهیأتدرصد از اعضاي 16، 4بر اساس جدول 
شان از آنان از میزان نشاط متوسطی برخوردار و رصدد64اجتماعی پایینی برخوردار بوده و 

اند.وردار بودهدانشگاه مازندران از میزان نشاط باالیی برخعلمیهیأتدرصد از اعضاي 20

هاي تبیینییافته) ب
5طوري که در جدولهمان؛ پردازیمحقیق میهاي تاین قسمت به بررسی فرضیهدر

همبستگی بین دو متغیر نشاط اجتماعی و دهد ضریبها نشان میآمده است آزمون فرضیه
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باشد که این امر حاکی از می05/0تر از که بزرگ62/0با سطح معناداري وري علمیبهره
آن است بین دو متغیر رابطه وجود ندارد. 

وري علمیمتغیرهاي نشاط اجتماعی با بهرهبینیهمبستگ:5جدول 
Table 5: Correlation between Social Happiness Variables and Academic

Productivity
سطح معناداري یهمبستگضریب نام متغیر

Significance level Correlation Coefficient Variable

0/62 0/05 ريومیزان بهرهونشاط اجتماعی

ها ابري واریانس، سطح معناداري آزمون لون بر اساس فرض بر6بر اساس جدول 
اساتید مرد و زن مشابهوري علمینشان داده میزان بهره95/0با اطمینان 05/0بزرگتر از 

هر دو از میانگین هم یکسان بوده و یادو گروه باوري علمیمیانگین میزان بهرههستند.
.ی و مشابهی برخوردارندیکسانينمره

هانیانگیآزمون ميخالصه آماره:6جدول 
Table 6: Summary of the Test of Means Statistics

نتایج خطاي استاندارد 
میانگین

انحراف 
استاندارد میانگین تعداد نمونه وري میزان بهره/جنسیت

علمی
Results

Average
Standard Error

Standard
Deviation

Average
Sample
Volune

Gender / Academic
Productivity Rate

F=1/39
Sig=0/80

0/1342 1/2005 0/9769 80 مرد
0/1247 0/5579 1/045 20 زن

ها فرض برابري واریانسسطح معناداري آزمون لون بر اساس7با توجه به جدول 
نشاط اجتماعی دو گروه اساتید نشان داده میزان 05/0و بزرگتر از 48/0عبارت است از 

و مشابهی برخوردارند.ي یکسانهر دو از میانگین نمرههم یکسان بوده و یان بازمرد و 
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هانیانگیآزمون ميخالصه آماره:7جدول 
Table 7: Summary of the Test of Means Statistics

نتایج خطاي استاندارد 
میانگین

انحراف 
استاندارد ینمیانگ تعداد نمونه وري جنسیت / میزان بهره

علمی
Results

Average
Standard Error

Standard
Deviation

Average
Sample
Volune

Gender / Academic
Productivity Rate

F=0/331
Sig=0/48

0/1115 0/9976 3/644 80 مرداستادان 
0/2889 1/2923 3/832 20 زناستادان 

طرفه گویاي آن است که میانگین میزان آنالیز واریانس یک8دول نتایج آزمون ج
متفاوت، با سطح با وضعیت استخدامیعلمیهیأتنشاط اجتماعی سه گروه از اعضاي 

که میزان نشاط طوريه بهم تفاوت دارند؛ درصد با95و ضریب اطمینان 04/0معناداري 
قطعی بیشتر از اعضاي ـرسمیتخدامیبا وضعیت اسعلمیهیأتاجتماعی در بین اعضاي 

علمیهیأتو این میزان در بین اعضاي ـ آزمایشی و پیمانی بوده است رسمیعلمیهیأت
باشد.پیمانی میخدامیبا وضعیت استعلمیهیأتآزمایشی بیشتر از اعضاي ـ میرس

هانیانگیآزمون ميخالصه آماره:8جدول 
Table 8: Summary of the Test of Means Statistics

مقدار انحراف معیارمیانگینهاگروهمتغیر
F

داريسطح معنیآزادييدرجه

AverageGroups
Avera

ge
Standard
Deviation

F
Value

Freedom
Degree

The
Significance

Level

میزان نشاط
3/410/3542پیمانی

3/225990/04 3/420/5626آزمایشیـ رسمی

3/941/3778قطعیـ رسمی

ان بر حسب یپاسخگوعلمیورين بهرهیبکهدهدنشان می9هاي جدول یافته
وجود ندارد.يداریتفاوت معنوضعیت استخدامی
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هانیانگیآزمون ميخالصه آماره:9جدول 
Table 9: Summary of the Test of Means Statistics

سطح 
داريمعنی

دار مق
F

خطاي استاندارد 
میانگین

انحراف 
استاندارد میانگین فراوانی گروه متغیر

The
Significance

Level

F
Value

Average
Standard
Deviation

Standard
Deviation

Average Frequency Group Variable

0/03 2/84

0/11545 0/55369 0/65430 23 پیمانی

وضعیت 
استخدامی

0/17426 0/90547 0/8111 27
ـ رسمی

آزمایشی

0/018643 1/31829 1/2420 50
ـ رسمی
قطعی

، گویاي آن است که میانگین 10طرفه بر اساس جدول نتایج آزمون آنالیز واریانس یک
با گروه سنی متفاوت سطح علمیهیأتسه گروه از اعضاي وري علمیمیزان بهره
99اري با یکدیگر داشته و این سه گروه با سطح اطمینان تفاوت معناد، با000/0معناداري 

در وري علمیکه میزان بهرهجاییهم تفاوت دارند. تاباوري علمیدرصد در میزان بهره
هیأتبا گروه سنی پنجاه و یک سال و بیشتر، بیشتر از اعضاي علمیهیأتبین اعضاي 

و سال بوده است؛ 50سال تا 36بین سال و گروه سنی35با گروه سنی کمتر از علمی
سال بیشتر از 50تاسال36با گروه سنی بینعلمیهیأتاین میزان در بین اعضاي 

باشد.سال می35با گروه سنی کمتر ازعلمیهیأتاعضاي 

هانیانگیآزمون ميخالصه آماره:10جدول 
Table 10: Summary of the Test of Means Statistics

مقدار انحراف معیارمیانگینهاگروهغیرمت
F

ي درجه
آزادي

سطح 
داريمعنی

VariableGroupsAverage
Standard
Deviation

F
Value

Freedom
Degree

The
Significance

Level

میزان 
وري بهره

علمی

0/750/6425سال35کمتر از 

5/570990/000 0/820/6991سال50سال تا 36بین 

1/691/9171سال و باالتر51
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طرفه گویاي آن است که میانگین میزان آنالیز واریانس یک11نتایج آزمون جدول 
متفاوت، با سطح معناداري علمیيبا مرتبهعلمیهیأتگروه از اعضاي 3وري علمیبهره
طوريه بفاوت دارند؛ هم تباوري علمیدرصد در میزان بهره95و با سطح اطمینان 01/0

دانشیار بیشتر از علمیيبا مرتبهعلمیهیأتدر بین اعضاي وري علمیکه میزان بهره
يبا مرتبهعلمیهیأتبوده است. این میزان در بین اعضاي علمیهیأتسایر اعضاي 

د.باشمربی و استادیار میعلمیيبا مرتبهعلمیهیأتاستاد بیشتر از اعضاي علمی

هانیانگیآزمون ميخالصه آماره:11جدول 
Table 11: Summary of the Test of Means Statistics

داريسطح معنیي آزاديدرجهFانحراف معیارمیانگینگروهمتغیر

VariableGroupsAverage
Standard
deviation

F
Value

Freedom
degree

The
Significance

Level

میزان 
وري بهره

علمی

0/140/1140مربی

3/710990/01
0/850/8499استادیار

1/541/7569دانشیار

1/530/6306استاد

که میانگین میزان طرفه گویاي آن است آنالیز واریانس یک12نتایج آزمون جدول 
فاوت معناداري با متفاوت، تعلمیيبا مرتبهعلمیهیأتگروه از اعضاي 3نشاط اجتماعی 

درصد در 95و ضریب اطمینان 92/0یکدیگر نداشته و این سه گروه با سطح معناداري 
هستند.هم مشابهمیزان نشاط با

هانیانگیآزمون ميخالصه آماره:12جدول 
Table 12: Summary of the Test of Means Statistics

داريسطح معنیي آزاديدرجهFانحراف معیارمیانگینهاگروهمتغیر

VariableGroupsAverage
Standard
deviation

F
Value

Freedom
degree

The
Significance

Level

میزان نشاط

3/560/4171مربی

0/163990/921
3/641/0270استادیار

3/781/4117دانشیار

3/860/4505استاد
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گیرينتیجه
است که به صورت یدر حالنیامروز است و ایزندگیاصليبناریزيعلم و تکنولوژ

انگریعلم نماخیدهد. تارادامه میاتشیجامعه به حيهاتیواقعریدر تعامل با ساایپو
ها و مشاغل و ها، نهادگروه،یساخت روابط انسانشت،یمعيوهیدر شعیوسيهایدگرگون

يعلم و تکنولوژریگچشميهاشرفتیپنینان اباشد. آنچمیعلم دیتوليهاوهیشیحت
در نزد یبه توسعه فراهم کرده است که حتدنیرا جهت رسيرینظیبيهافرصت
. دیآبه شمار میافتهیناز توسعهافتهیجوامع توسعهکیتفکاریمعينظران، به منزلهصاحب

علم و يهاساختریکه زابدیتحقق مییافتگیتوسعهینظران، زمانصاحبنیاز نظر ا
و ينوآوريهاتیها و ظرفدانش، مهارت،یانسانيرویها اعم از ننهیزمدر تمامیيتکنولوژ

خود مستلزم يبه نوبهزینعلمیيهاتیعلم و فعاليوجود داشته باشد. توسعهيدیتول
وطدهد بیشترین فراوانی مربهاي تحقیق نشان می. یافتهمساعد استطیفراهم آمدن شرا

ها همین راستا دادهدروري با سطح متوسط بوده است.با میزان بهرههیأت علمیبه اعضاي
دهد نشاط اجتماعی این افراد از سطح متوسط برخوردار است. نتایج این پژوهش نشان می

، علم در زمان معاصر نیز تابع اساس دیدگاه دورکیم تبیین نمود که معتقد بودتوان بررا می
ي عملش، یعنی فناوري عمومی است. به این معنی که چون جامعه از علم و نتیجهافکار 

دهد و این به دلیل آن نیست که رو به علم اهمیت میکند. از این(تکنولوژي) استفاده می
مهر علم خوردن، در علم چیزي ناب وجود دارد. در نتیجه حتی پذیرش علم، مقبولیت،

ه خاطر واقعیت اجتماعی و افکار عامه و نظر عمومی است.همه بو ...ارزش علمی داشتن
همچنین ؛هاي تحقیق نشان داده نشاط اجتماعی بین اساتید مرد و زن یکسان استیافته

ارضاي ينظریهوان گفت بر اساس نظریه برابري و تهاي تحقیق میبا توجه به سایر فرضیه
ون تحصیالت، سوابق کاري را با خود به هایی چهر فرد خصوصیات و قابلیتنیازهاي عینی،

آورد و در مقابل انتظار دارد سازمان با محیط بیرون نیز متناسب با این سازمان می
هایی را در اختیارش قرار دهد، چنانچه شخصی احساس کند که خصوصیات مزایا و پاداش

یت و نشاط فرد همپایگی موجود باشد منجر به رضابین این دو دسته عوامل نوعی برابري و
شود. می

پژوهشپیشنهادات
در مراکز آموزش عالی الزم است تا هیأت علمیبا توجه به اهمیت جایگاه اعضاي-
اي آنان فراهم گردد.فهو حرپیشرفت و رشد علمیيزمینه
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روزرسانی اطالعات.تر مناسب براي اساتید در خصوص بهفراهم نمودن بس-
ختلف و معتبر اینترنتی و آشنا نمودن اصحاب علم و تحقیق با هاي مایجاد پایگاه-

در فضاي مجازي کشور.وري علمیمفهوم بهره
.هیأت علمیاجتماعی اعضاييتقویت سرمایه-
ساز براي نشاط اجتماعی اساتید و بهبود کیفیت زندگی آنان.زمینهتقویت بستر-



98بهار ،3شماره،سیزدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 78

References:

Alvani, S. M. (1999). Equality Theory, researches of
Organizational Behavior, Government Education Management
Center, First Edition. (Persian).

Anbari, M., Haghi, S. (2014). “Investigating the Individual and
Social Factors Affecting the Social happiness of Women in Case
Study: Women in Urban and Rural Districts of Delijanˮ, Journal of
Applied Sociology, No. 53, pp. 1-26. (Persian).

Ghanei Rad, M. A., Ghazipour, F. (2008). “Normative and
Organizational factors affecting on the Productivity of facultive
Members”, Journal of Cultural Research, No. 4. (Persian).

Hezarjaribi, J. Astin Afshan, P (2009) “The investigation of the
factors affecting social happiness (with emphasis on Tehran
province)”, Journal of Applied Sociology, No. 33, Isfahan.
(Persian).

Hezarjaribi, J., and R. Safari Shali (2010). “The investigation
of the Concept of Social Happiness and its related to it in a Case
Study of Markazi Provinceˮ, Quarterly Journal of Welfare and
Social Development Planning, No. 3, Allameh Tabatabaie
University, Tehran, Iran. (Persian).

Hezarjaribi, J., Moradi, S. (2014). “Social happiness and its
related factors (a study among Allameh Tabataba'i University
students)”, National studies Journal, No. 60, p. 3. (Persian).

Janalizade Choobbasti, H. (1996). Sociological-Comparative
Study of the Situation of Science and Technology in 40 Countries,
MA Thesis of Sociology, Tarbiat Modarres University. (Persian).

Mohseni Tabrizi, M. & et al. (2001). The basics of Sociology
of Science, Tehran, Tahoori Publishing. (Persian).

Salehi, S., Ebrahimi, Gh. (1999). “Investigating the Factors
Affecting Research Activities of faculty Members (Case Study of
Mazandaran University)”, Social Sciences Letter, No. 4. (Persian).

Seligman E. P. (2003). Happiness: The three traditional
theories. http: //www.authentic happiness. Org/ news / news6.html.

Shams A. & et al. (2010). Explaining the components related
to the research productivity of the faculty members of the Iranian



79وري علمی ...بررسی رابطه نشاط اجتماعی با بهره

public agricultural colleges, agricultural publications, agricultural
and natural resources campus, Tehran University. (Persian).

Sharipoor, M., Kh., Gh., Salehi, Sadegh, Ebrahimi, Gh. (2002).
Investigating the Factors Affecting the Academic-Research
Activities of faculty Members (Case Study: Universities of the
Northern Region), Ministry of Science and Research and
Technology, Vice-Chancellor. (Persian).

Tabeedian, S. A. (2014). Educational booklet on increasing
productivity and efficiency of staff. (Persian).

Taleghani, Gh. & et al. (2011). “Investigating the Effective
Factors on Increasing Productivity (Case Study: Saman Bank)ˮ,
Public management, Volume 3, Issue 7, Pages 115-130. (Persian).

Yousefi, A. (2012). The study of the relationship between
productivity and continuous improvement and performance
management system, quoted from http://system.parsiblog.com.
(Persian).

Zare Shahabadi, A. & et al. (2014). “The Relationship between
Job Satisfaction and Social happiness among Secondary School
Teachers in Jiroftˮ, Applied Sociology, Year 23, Issue Number 48,
No. 4, pp. 165-188. (Persian).



98بهار ،3شماره،سیزدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 80

Investigating the Relationship between Social
Happiness and Academic Productivity of the Faculty

Members (Case Study: Mazandaran University)
Heydar Janalizade Choobbasti (Ph.D)1

Ali Asghar Gholami2

DOI: 10.22055/QJSD.2019.14562

Abstract:
The identification of effective factors and methods for increasing the

productivity of human resources are the main concerns of managers of
organizations. Meanwhile, the improvement of human resources
productivity in universities, as a training center of powerful and expert
human resource, is of great importance. Therefore, this research was
designed to investigate the relationship between social happiness and
scientific productivity of faculty members of Mazandaran University. A
survey method was used and data was collected using a happiness
standardized Questionnaire and Academic Productivity researcher-made
Questionnaire. The statistical population of this study included all faculty
members of Mazandaran University. The sample volume of this study
was 100 people which were collected by complete enumeration method.
Cronbach's alpha was used to measure the reliability of the indices,
which was more than 0.8 and it was acceptable. The findings of the
hypothesis test showed that there is no significant relationship between
social Happiness and Academic Productivity of faculty members.
Academic Productivity is not different between male and female
teachers. Social happiness is different among teachers with a different
employment status. The rate of productivity among faculty members was
different based on their scientific degree and the highest frequency was
among faculty members with a moderate level of productivity. In this
regard, the data showed that the social happiness of these people is of an
average level.
Key Concepts: Social Happiness, Academic Productivity, Mazandaran
University, Faculty Members
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