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چکیده
پژوهشها نشان میدهندکه مدلهای محدودی برای اندازهگیری بهرهوری پژوهشی مراکز آموزش
عالی طراحی شدهاند؛ ولی تاکنون ابزار معتبر و پایایی برای اندازهگیری بهرهوری پژوهشی اعضای
هیئتعلمی دانشگاهها ارائه نشده است .شناسایی عوامل مؤثر در بهرهوری پژوهشی در ارتقای
کیفیت علمی اساتید و مؤسسة موردنظر از اهمیت خاصی برخوردار است .هدف از انجام پژوهش
حاضر ،ساخت و اعتباریابی ابزاری برای تعیین عوامل مؤثر در بهرهوری پژوهشی اعضای هیئتعلمی
تربیتبدنی و علوم ورزشی بود 831 .نفر از اعضای هیئتعلمی تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه
آزاد اسالمی ،جامعة آماری پژوهش را تشکیل دادند .نمونة آماری برای بررسی شاخصهای
روانسنجی به تعداد  150نفر و  300نفر نیز برای نمونة اصلی پژوهش به روش خوشهای مرحلهای
انتخاب شدند .پرسشنامة پژوهش با  29سؤال براساس مبانی نظری ،پیشینة پژوهش و دریافت
نظرهای خبرگان درطی یک مطالعة ترکیبی (کیفی و کمی) و براساس مدل معادلة ساختاری ساخته
شد که دارای سه عامل اصلی (دانشپژوهی ،پژوهش ،مؤسسهای) و نُه زیرعامل است .نتایج تحلیل
عاملی اکتشافی و تأییدی با استفاده از نرمافزار آموس نسخة  23نشان داد که ابزار از اعتبار الزم
برخوردار بود؛ بنابراین ،براساس یافتههای پژوهش میتوان پیشنهاد کرد که مدیران دانشگاهها
میتوانند در برنامهریزیها برای اندازهگیری و بهبود بهرهوری پژوهشی اعضای هیئتعلمی خود از
پرسشنامة طراحیشده در این پژوهش استفاده کنند.
واژگان کلیدی  :اعتباریابی ابزار ،بهرهوری پژوهشی ،تحلیل عاملی

*نویسندة مسئول

Email: parivashnourbakhsh@yahoo.com
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مقدمه
شواهدی آشکار وجود دارند که نشان میدهند بسیاری از مؤسسات علمی و کارکنان آن به اهمیت
پژوهش در ساختار دانشگاهی پیبردهاند؛ اما هنوز نیز فرآوردههای پژوهشی کم و غیرقابلقبولی وجود
دارند (لرتپاتاراک .)19 ،2008 ،1مسلم است که اعضای هیئتعلمی دانشگاهها نقشی اساسی در این
موضوع دارند و عملکرد پژوهشی آنها میتواند باعث بهبود کیفیت و ارتقای سطح مراکز آموزش عالی
در همة زمینهها شود .بسیاری از دانشگاهها ،امروزه برای اعضای هیئتعلمی خود الزامهایی را فراهم
میآورند تا آنها را درگیر پژوهش و انتشار کنند .درحقیقت ،بهرهوری پژوهشی اعضای هیئتعلمی
همان پژوهشهای کمی ،کیفی ،چاپ مقاالت ،تألیف کتب ،انتشارات مختلف و غیره است که نتایج
این پژوهش ها نشانگر عملکرد پژوهشی مطلوب یا نامطلوب است .نیاز به پاسخ همزمان به تدریس و
فشار انجام پژوهش ،باعث ایجاد سؤالهای بسیار مهمی در تشخیص اولویتها و تخصیص پژوهش
میشوند .این فشار تأثیرات مختلفی بر بخشهای مختلف دانشکدهها و رشتههای درسی خواهد داشت.
اساتید دانشگاهی باید در جستوجوی راهی برای بهبود فعالیتها برای ارتقای کیفیت یادگیری
دانشجویان باشند و همچنین ،باید بهطور همزمان درگیر فعالیتهایی باشند که ارائهدهندة
پیشرفتهای پژوهشی برای آنها باشد (کاتز و کولمن.)18 ،2009 ،2
لرتپاتاراک ( )2008معتقد است که بهرهوری هیئتعلمی نشاندهندة نسبت دادهها نظیر فعالیتهای
آموزشی و زمان صرفشـده در پژوهش به ستادهها نظیر یادگیری دانشجو و انتشارات است .ارزیابی
پژوهش در دانشگاهها را میتوان به شکل یك فرایند نهاده -برونداد درنظـر گرفت .نهادههای این
فرایند اعضای هیئتعلمی باکیفیت ،زمان اختصاصیافته به پژوهش ،تعداد دانشجویان تحصیالت
تکمیلی ،آزمایشگاهها ،کتابخانهها ،تسهیالت رایانهای و الکترونیکی و منابع مالی هستند .بروندادهای
پژوهش شامل بروندادهای مجازی مانند دانش علمی جدیـد و آگاهی از روششناسی جدید هستند.
بروندادهای قابلرؤیت و روشن مقولة پژوهش ،یافتههای پژوهشی ارائهشده در کنفرانسها و مجامع
علمی هستند .بهطورکلی ،یافتههای پژوهشی منتشرشده معمولترین ابزار ارزیابی برونداد پژوهش
محسوب میشوند .تحقق خواست سیاستگذاران و مدیران کالن کشور بدون توجه به توسعة پژوهش
و زمینههای بهرهوری پژوهشی در سیستمهای توسعة علمی کشور بهویژه دانشگاهها ،امری غیرممکن
بـهنظر میرسد.
فضایی که اخیراً در آموزش عالی بهوجود آمده است ،توانایی دانشگاهها را برای تقویت شرایط دستیابی
به موفقیتهای پژوهشی تهدید میکند .افزایش تقاضاها از دولت و بخش سرمایهگذاری خصوصی،
1. Lertputtarak
2. Katz & Coleman
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تخریب زیرساختهای فیزیکی و افزایش فشار روی برنامههای مقطع کارشناسیارشد ،باعث افزایش
نگرانی دربارة استمرار ظرفیت دانشگاه ها برای حمایت از تدریس ،سودآوری پژوهشی و ارائة خدمات
به دولت شدهاند و بههمیندلیل ،شاخص انتشار در مجلههای مهم باید وزن بیشتری نسبت به دیگر
شاخصها داشته باشد (بلودل و تین .)8 ،2001 ،1چانگسریسانگ )10 ،2002( 2بهطور خاص نمرة
بهرهوری پژوهشی را با محاسبة نسبت محصوالت پژوهشی و دورة زمانی انجام پژوهش تخمین زد.
اینگونه پنداشته میشود که مدرسان دانشگاه باید هم در پژوهش و هم در تدریس بهعنوان دو بخش
الزامی در کار خود مشارکت داشته باشند ،زیرا ،مشارکت فعال در فرایندهای پژوهشی ،بهطور مستقیم
کیفیت تدریس را ارتقا میبخشد .عالوهبراین ،انجمن دانشگاهی آمریکا چهار دلیل موجه برای پژوهش
ارائه داده است که عبارتاند از -1 :پژوهش باعث افزایش دانش عمومی جامعه میشود؛  -2پژوهش
بهعنوان مؤلفهای الزامی ،در تدریس مؤثر است؛  -3پژوهش باعث افزایش پرداختن به یك رشتة خاص
در شرایط واقعی میشود؛  -4پژوهش امری ضروری برای دائمیکردن نظم و انضباط شخص یا
خودشناسی فرد است (لرتپاتاراک.)2008 ،
درهمینراستا ،نتایج پژوهشهای خارجی درزمینة این موضوع نشان میدهد که ابعاد و ویژگیهای
سازمانی ،اندازة گروه و حمایت درون و بروندانشگاهی ،دسترسی به منابع اطالعاتی مناسب و کافی،
ارتقای حرفهای افراد ،رهبری فعال ،ارتباطات گسترده ،ساختار کارآمد ،ویژگیهای شخصی ،راهبردهای
پژوهشی درون و میان رشتههای علمی ،اندازة منابع مالی و اعتبارهای پژوهشی ،استقالل اساتید در
پژوهش ،کاهش استرس محیط کاری و نیز پذیرش دانشجویان دکتری میتوانند به افزایش سطح
تولید علم در مراکز پژوهشی کمك کنند (لرتپاتاراک .)2008 ،عوامل متعددی وجود دارند که بر
بهرهوری پژوهشی و رفتار اساتید یا تمایل آنها به انجام کارهای پژوهشی تأثیر میگذارند؛
بهعنوانمثال ،شخصیت ،محیط آموزشی ،خودکارآمدی و سیستم رتبهبندی .با توجه این موارد ،برخی
از سیاستها و برنامههای دانشگاه آزاد اسالمی عبارتاند از :اعزام اعضای هیئتعلمی به کنگره ،توجه
به رشد متوازن با بهرهگیری از بودجة پژوهشی ،برگزاری همایشهای علمی و تخصصی با رویکرد
بینالمللی ،ترغیب و تشویق اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران به انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی
و حمایت همهجانبه از همة فعاالن پژوهشی ،تعیین حداقل فعالیتهای پژوهشی ،توزیع متوازن و
منطقی بودجة پژوهشی ،حضور فعال در رقابتهای علمی (خارج از دانشگاه ،داخل کشور و بینالمللی)،
تالش جدی برای ارتقای دانشگاه و واحد دانشگاهی ازطریق بهبود شاخصهای تولید علم ،فناوری و
توسعة علمی ،توجه به محدودیتها در توسعة مجالت و تالش برای دریافت رتبة همة مجالت دارای
1. Bloedel & Tien
2. Changsrisang
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مجوز از وزارت علوم و بهداشت اهتمام جدی نمایة در پایگاههای استنادی معتبر نظیر Medline, ISC

 Scopus ،و  ،ISIارتقای کیفیت علمی مقاالت نظیر مقاالت دارای  H-indexو ایمپکت فاکتور()IF
اهتمام جدی توسعة کمی و کیفی اختراعها ،اکتشافها و نوآوری در عرصههای ملی و بینالمللی،
تالش برای تألیف ،ترجمه و چاپ کتب مرجع و پرفروش ،تالش برای کسب درآمد از فعالیتهای
پژوهشی (گزارش معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی.)2011،
محورهای ذکرشده دغدغة تمام اعضای هیئتعلمی دانشگاهها اعم از دولتی و غیردولتی است .با توجه
به شکلگیری دانشگاهها ،باید به رقابت جهانی توجه شود .محور و کانون توجه به رقابت جهانی ،ارتقای
کیفیت و فعالیتهای پژوهشی مبتنیبر تولید علم و کسب درآمد از فعالیتهای پژوهشی و فناوری
است؛ بنابراین ،تدوین جهتگیریهای اساسی همراه با سیاستها ،برنامهها و نتایج موردنظر ،در ادامة
سیاستهای ابالغی و آسیبشناسی نتایج آن ضرورت دارد؛ ازاینرو ،هریك از واحدهای دانشگاهی
متناسب با ظرفیت بالقوة خود به رویکرد رقابتپذیری ملی و بینالمللی توجه کنند راههای بهبود
عملکرد پژوهشی اعضای هیئتعلمی در علوم انسانی موضوعی بود که عزیزی و پارسا ( )2011به
بررسی آن پرداخت .نتایج بررسی وی نشان داد که بهبود عملکرد پژوهشی اساتید در علوم انسانی،
ازطرفی نیازمند انجام اصالحات در رویکردهای سازمانی ،مدیریت و سیاستگذاری پژوهشی است و
ازطرفدیگر ،مشروط به اجرای برنامههای توانمندسازی و تقویت بنیههای حرفهای اساتید درزمینة
پژوهش و فراهمکردن شرایط و منابع مناسب مالی ،مادی و علمی برای انجام فعالیتهای پژوهشی
توسط اساتید است .فراهمکردن بسترهای مناسب و حمایتگرای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی و
لحاظکردن دغدغههای شخصی و حرفهای اعضای هیئتعلمی نیز ازجمله عوامل مؤثر در رونق
فعالیتهای پژوهشی هستند .نوروزی چالکی و رضایی(  )2014به شناسایی و اعتبارسنجی شاخصهای
ارزیابی بهرهوری پژوهشی پژوهشگران ایران پرداختند .آنها نتیجه گرفتند که برای پژوهشگران حوزة
علوم انسانی ،شاخصهای مربوط به کتاب از اهمیت زیادی برخوردارند؛ درحالیکه برای پژوهشگران
علوم پایه و علوم پزشکی ،شاخصهای مربوط به مقالههای بینالمللی اهمیت زیادی دارند و ازنظر
پژوهشگران فنی و مهندسی ،شاخصهای مربوط به اختراعها و طرحهای پژوهشی نسبت به سایر
شاخصها از اعتبار بیشتری در ارزیابی بهرهوری پژوهشی پژوهشگران برخوردارند.
بهرهوری پژوهشی مفهومی مهم و کاربردی در عرصة پیشرفت و افزایش کیفیت سازمانها و بهویژه
مراکز آموزش عالی است .پیشینة موضوع بهرهوری پژوهشی به دهة  1940برمیگردد و ریشة آن را
باید در نظریههای انگیزشی سازمانی جستوجو کرد .مطالعات اولیه دربارة بررسی بهرهوری پژوهشی
اعضای هیئتعلمی ،در دهههای  1940و  1960آغاز شدند (کرسول .)1985 ،1در این دورهها،
1. Creswell
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ابـزارهای اصلی ارزیابی بهرهوری پژوهشگران ،چکیدهها ،ایندکسهای علمی ،کتابشناسیها و پایگاه
دادهها بودند .پس از آن دوره بود که بهتدریج صاحبنظران و پژوهشگران دیگر ،موضوع بهرهوری
پژوهشی و عواملی را که باعث بهبود و کیفیت آن میشوند ،بررسی کردند و مقاالت متعددی در این
زمینه تدوین شد .ویچیان ،وانگوانیش و بوورانکیتیونگ )2009( 1به بررسی عوامل تأثیرگذار بر
بهرهوری پژوهشی اعضای هیئتعلمی در دانشگاههای دولتی ،ازطریق تحلیل شبکة عصبی و نرم افزار
لیزرل رداختند و دادهها نشاندهندة تأیید مدل مفهومی پژوهش بودند .شایستگی پژوهشگر و حمایت
نهاد مرتبط ،اثرهایی مستقیم بر افزایش بهرهوری پژوهشی داشتند .اوکیکی )2014( 2در مطالعة
بهرهوری پژوهشی اعضای هیئتعلمی دانشگاه فدرال نیجریه به این نتایج رسید که اعضای هیئتعلمی
بهراحتی به اطالعات موردنیاز دسترسی داشتند .ازجمله موانع بهرهوری پژوهشی میتوان به محدودیت
مالی و کمبودن پهنای باند اینترنت اشاره کرد .سیلورمن ،هولیستر و اسکرودر )2014( 3در بررسی
تأثیر حمایت کتابخانهای بر بهرهوری پژوهشی اعضای هیئتعلمی دانشگاهها به این نتیجه رسیدند که
حمایت مالی ،مدیریت معنوی و تجزیهوتحلیل کتابسنجی شاخصهایی هستند که باعث بهبود
بهرهوری پژوهشی میشوند .پائول ،ویجایاراگوان ،پریملتا ،بورمن و چاهال )2017( 4درزمینة عوامل
مؤثر در بهرهوری پژوهشی دانشمندان کشاورزی هند مطالعاتی انجام دادند .نتایج مطالعات آنها نشان
داد عواملی که باعث تأثیر بر بهرهوری پژوهشی میشوند ،شامل پژوهشهای زیستمحیطی سازمان،
خالقیت ،پشتکار و تعهد ،حمایت مرکز پژوهشات ،توانایی کار در محدودیت ،سیاستهای تشویقی،
انگیزة پیشرفت ،مشارکت در آموزش و رضایت شغلی هستند .درصد یکنواختی این عوامل نشان داد
درصورتیکه عوامل شخصی و سازمانی مؤثر در بهرهوری پژوهشی بهصورت هماهنگ مهار و کنترل
شوند ،باعث تأثیرات مثبت خواهند شد .بررسیها حاکی است که بسیاری از پژوهشهای داخلی و
خارجی برای ارزیابی بهرهوری پژوهشی ،شاخصهای مدون و جامعی را با توجه به کارکرد یا حوزة
تخصصی بهکار نگرفتهاند و در این رابطه ،یا فقط به مطالعة کمیت فعالیتهای علمی پژوهشگران
پرداختهاند و یا اینکه تنها به بخشی از کیفیت فعالیتهای علمی آنها توجه کردهاند .این درحالی
است که شاخصهای مختلف ارزیابی بهرهوری پژوهشی پژوهشگران در حوزههای موضوعی مختلف
نمیتوانند از اعتبار برابری برخوردار باشند و نمیتوان برای شاخصهای حوزههای موضوعی گوناگون،
اهمیتی یکسان قائل بود .نبود توجه کافی به این نکته در پژوهشهای قبلی ایجاب میکند که در

1. Wichian, Wongwanich & Bowarnkitiwong
2. Okiki
3. Hollister & Schroeder
4. Paul, Vijayaragavan, Premlata, Burman, Chahal
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پژوهشی جدید شاخصهایی قابلاتکا ارائه شوند تا با اتکا بر آنها بتوان عالوهبر درنظرگرفتن ابعاد
کمی فعالیتها ،کیفیت فعالیتهای علمی را نیز در ارزیابی بهرهوری پژوهشی لحاظ کرد.
بدیهی است که این امر درمورد عملکرد و رفتار سازمانی اعضای هیئتعلمی دانشگاه نیز صدق میکند.
پژوهشهای زیادی قصد داشتند به توضیح دربارة تنوع در بهرهوری پژوهشی بپردازند؛ اما توجه و
تمرکز اغلب این پژوهشها بر تخمین تأثیرات عوامل مؤثر در بهرهوری پژوهشی بوده است .اخیراً،
پیشرفتی سریع در حوزة روشهای پژوهش بهوجود آمده است که به تحلیل روابط علی (علت و معلول)
بین متغیرهایی که برحسب مدل معادلة ساختاری نشان داده میشوند ،مربوط است؛ بنابراین ،براساس
مبانی نظری موجود و الگوهای ارائهشده دراینخصوص و پس از انجام مصاحبههای کیفی و اعمال
نقطهنظرهای خبرگان پژوهش عوامل عمدة مرتبط با بهرهوری پژوهشی اعضای هیئتعلمی در سه
عامل (لرتپاتاراک ،)2008 ،پژوهش ویچیان و همکاران )27 ،2009 ،و مؤسسهای (ویچیان و همکاران،
 )2009تدوین شدند .بنابراین ،مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که با طراحی عوامل مدل مفهومی
بهرهوری پژوهشی و با ارائة ساخت ابزار ،به بهبود بهرهوری پژوهشی اعضای هیئتعلمی تربیتبدنی
کمك کند .بدیهی است که ارائة راهکارهای بهبود بهرهوری پژوهشی اساتید تربیتبدنی میتواند هم
موتور تولید دانش در این حوزه را روشن کند و هم با تحلیل و نقد یافتههای علمی دیگران ،سهم
اندیشمندان کشور در فرایند تولید و نشر دانش ارزشمند در این حوزة بسیار پراهمیت را مضاعف کند.
آنچه اهمیت دارد ،نحوة اندازهگیری دقیق متغیر بهصورت روا و پایا است؛ بنابراین ،الزم است از ابزارهای
اطالعاتی معتبر برای جمعآوری دادهها استفاده شود .در این پژوهش به این سؤال پاسخ داده میشود
که آیا ابزار اندازهگیری طراحیشده توانایی ارزیابی عوامل مؤثر در بهرهوری پژوهشی اعضای
هیئتعلمی تربیتبدنی را دارد؟ پاسخ به این سؤال ،توانایی دانشگاهها را برای تقویت شرایط دستیابی
به موفقیتهای پژوهشی افزایش میدهد.
روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر ازنوع پژوهشهای آمیخته است که در آن از ترکیب دو روش کیفی و کمی
استفاده شده است .اعضای هیئتعلمی دانشگاههای آزاد اسالمی در حوزة تربیت بدنی و علوم ورزشی
جامعة آماری پژوهش را تشکیل دادند .برپایة آمار دفتر استخدامی هیئتعلمی سازمان مرکزی دانشگاه
آزاد اسالمی ،تعداد کل اعضای هیئتعلمی تربیت بدنی سراسر کشور در سال  831 ،1395-96نفر
( 559نفر مرد و  272نفر زن) بودند .ازبین جامعة آماری یاددشده 150 ،نفر برای محاسبة شاخصهای
روانسنجی پرسشنامة اولیه انتخاب شدند .با توجه به گستردگی و پراکندگی جغرافیایی دانشگاهها از
شیوة نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای برای انتخاب نمونه بهره گرفته شد .با بهکارگیری روش
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نمونهگیری تصادفی ساده از استانهای هر منطقه (خوشه) ،چند واحد دانشگاهی بهعنوان چهارچوب
اولیة نمونهگیری انتخاب شدند .درنهایت ،حجم برآوردهشده با توجه به سهم (درصد) و تعداد اعضای
هیئتعلمی ،به هریك از واحدهای دانشگاهی منتخب در هر منطقه (خوشه) تخصیص داده شد .با
توجه به اینکه برای هر سؤال تعداد نمونه بین پنج تا  10نفر کفایت میکند ،با توجه به افت احتمالی
دادههای بازگشتی 300 ،نفر بهعنوان نمونه درنظر گرفته شدند .برای بخش کیفی مطالعه ،با استفاده
از روش نمونهگیری هدفمند ،با  10نفر از اساتید رشتة تربیتبدنی و علوم ورزشی مصاحبه شد که
ازنظر مرتبة علمی نیز گویای جامعة علمی کشور در حوزة موردمطالعه باشد .براساس مراحل ساخت
ابزار ،پرسشنامهای با  29سؤال با سه عامل دانشپژوهی ،پژوهش ،مؤسسهای و نُه زیرعامل ساخته
شد.
در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد .از آمار توصیفی
برای محاسبة شاخصهای تمایل مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیار استفاده شد .برای
ساخت ابزار براساس آزمون مدل طراحیشده ،از مدلسازی معادلة ساختاری 1ازطریق نرمافزار آموس2
نسخه  23استفاده شد.
نتایج
در بخش یافتهها ،ابتدا به آمار توصیفی و سپس ،آمار استنباطی اشاره میشود .در بخش آمار توصیفی،
ویژگیهای فردی نتایج نشان دادند که میانگین سنی اعضای هیئتعلمی  38/17و انحراف معیار برابر
با  5/59است .سابقة خدمت  8/13و انحراف معیار برابر با  5/85است .در بخش آمار استنباطی ،با
توجه اینکه هدف پژوهش ساخت ابزار معتبر است ،به مراحل ساخت ابزار پژوهش و آمار بهکاررفته
اشاره میشود.
در مرحلة اول ،مدل اولیة پیشنهادی پژوهش با مطالعة ادبیات پیشینه و مشخصکردن اهداف پژوهش
ارائه شد که دربرگیرندة عاملهای دانشپژوهی (ذهنپژوهشی ،انگیزه ،اراده و تفکر اجتماعی) ،پژوهش
(مهارت انجام پژوهش و کاربرد نتایج) و مؤسسهای (قوانین و مقررات ،بودجة پژوهش و دسترسی به
سایت) بود.
در مرحلة دوم ،بهصورت کیفی با اساتید خبره مصاحبه شد و از آنها خواسته شد توضیحاتی دربارة
عوامل مؤثر در بهرهوری پژوهشی با توجه به تجربیات خویش بیان کنند و نظرهای خود را درمورد
مدل پیشنهادی اظهار کنند .در ادامة این مرحله ،تغییراتی در عاملها و زیرعاملها ایجاد شدند و
)1. Structural Equation Modeling (SEM
2. AMOS
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عامل اخالق پژوهشی با توجه به سرقتهای علمی اخیر همراه با زیرعاملهای پیشنهادی آن ،به مدل
پیشنهادی پژوهش اضافه شدند .عالوهبراین ،زیرعامل انگیزه خود به دو نوع انگیزههای درونی و بیرونی
تقسیم شد که به عامل دانشپژوهی پژوهش حاضر مربوط است .با درنظرگرفتن عوامل ذکرشده،
سؤالهای پرسشنامه تنظیم شدند .سپس ،برای بررسی اعتبار محتوا ،سؤالها به  10نفر از خبرگان و
اساتید فن داده شدند تا سؤالهایی را که ازنظر کمیت و کیفیت دارای محتوا بودند ،انتخاب کنند.
در مرحلة بعد ،پرسشنامة اولیه با  93سؤال که موردتأیید خبرگان قرار گرفته بود ،بین  150نفر از
اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی توزیع شد .در گام اول ،برای تحلیل دادهها ،همبستگی بین
تكتك سؤالها با هریك از زیرعاملها بررسی شد و سؤالهایی که همبستگی آنها کمتر از  0/3بود،
حذف شدند (یونگ و پیرس .)28 ،2013 ،1در این مرحله 40 ،سوال از مجموعة  93سؤال حذف
شدند .سپس ،برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .در
مرحلة مقدماتی ،ضریب آلفای کرونباخ برای  53سؤال باقیمانده در پرسشنامه برابر با  0/90بهدست
آمد که نشاندهندة پایایی زیاد این پرسشنامه است .در این مرحله ،زیرعامل تفکر اجتماعی از عوامل
دانشپژوهی و زیرعامل مهارت انجام پژوهش از عامل پژوهش ،بهدلیل پایینبودن ضرایب همبستگی
حذف شدند و پرسشنامه با  53سؤال و  11زیرعامل برای تحلیل نهایی آماده شد و دراختیار 300
نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی قرار گرفت .زمانیکه دادهها جمعآوری شدند ،از تحلیل
عاملی اکتشافی برای پاالیش بیشتر شاخصهای جدید و از آزمونهای کایزر میر الکین (کی .امُ .ا )2و
بارتلت 3برای کفایت نمونهگیری استفاده شد.
جدول شمارة یك نتایج شاخص های کی .ام .اُ .و بارتلت را نشان میدهد .درصورتیکه مقدار شاخص
کی.ام.اُ .کمتر از  0/5باشد ،تعداد نمونه برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین
 0/5تا  0/69باشد ،میتوان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت؛ ولی درصورتیکه مقدار آن
بزرگتر از  0/7باشد ،همبستگیهای موجود دربین نمونهها برای تحلیل عاملی مناسب خواهند بود.
ازسویدیگر ،برای اطمینان از مناسببودن دادهها مبنیبراینکه ماتریس همبستگیهایی که پایة تحلیل
قرار میگیرند ،در جامعه برابر با صفر نیست ،از آزمون بارتلت استفاده میشود (کاستلو و آزبورن،4
 .)9 ،2005در این مرحله 53 ،سؤال تحلیل عامل شدند تا مشخص شود این سؤالها چند عامل را
میسنجند.

1. Yung & Pearce
)2. Kaiser Meyer Olkin (KMO
3. Bartelett
4. Castello & Osborn
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بعد از اجرای تحلیل عامل اکتشافی ،با بررسی ضریب تعیین هریك از سؤالها در هر زیرعامل؛ یعنی
میزان تبیین واریانس متغیرها (سؤالها) ،باید سؤالهایی که ضریب تعیین آنها کمتر از  0/5است،
حذف شوند؛ زیرا ،کوچكبودن این مقدار بدینمعنی است که آن متغیر (سؤال) با هیچیك از عوامل
ارتباط ندارد (فورد ،مك کالوم و تیل .)12 ،1986 ،1در مرحلة اول تحلیل عاملی ،ضریب تعیین 20
سؤال کمتر از  0/5بهدست آمد .سؤالهای ذکرشده حذف شدند و تحلیل عاملی دوباره انجام شد.
جدول شمارة یك نتایج شاخص های کی .ام .اُ .و بارتلت را نشان میدهد.
همانطورکه نتایج جدول یك نشان میدهد ،آمارة شاخص کی.ام.اُ .برابر با  0/70است؛ بنابراین ،کفایت
نمونهگیری برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی وجود دارد .سطح معناداری آمارة بارتلت برای همة
زیرعاملها  0/001و کمتر از  0/05است؛ بنابراین ،ساختار دادهها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی
مناسب است.
جدول  -1نتایج شاخص های کی .ام .اُ .و بارتلت در تحلیل عامل اکتشافی
متغیر

تعداد عامل

آمارة آزمون کی.ام.اُ.

آمارة بارتلت

سطح معناداری

بهرهوری پژوهشی

9

0/70

5274/9

0/001

جدول شمارة دو تبیین واریانس را نشان میدهد .در این جدول ،تعداد عوامل شناساییشده و میزان
تبیین واریانس برای هرکدام از آنها مشخص میشوند .در این تحلیل ،نُه عامل که مقادیر ویژة آنها
بزرگتر از یك هستند ،در مدل باقی ماندند .عامل اول  6/47درصد ،عامل دوم  8/11درصد ،عامل
سوم  7/53درصد ،عامل چهارم  7/50درصد ،عامل پنجم  6/38درصد ،عامل ششم  ،6/20عامل هفتم
 ،6/13عامل هشتم  5/64و عامل نهم  5/39درصد از واریانس را توضیح میدهند .همچنین ،واریانس
تجمعی برابر با  62/36بهدست آمد که بدینمعنی است که این نُه عامل میتوانند  63درصد از واریانس
متغیرها را توضیح دهند .میزان تبیین واریانس تجمعی باید بزرگتر از  50درصد باشد.

1. Ford, Maccallum & Tail
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جدول  -2شاخصهای آماری پرسشنامة بهرهوری پژوهشی
شاخصهای آماری
عامل

زیر
عاملها

بهرهوری پژوهشی

اخالق پژوهش

نگارش

عوامل
مؤسسهای
عوامل
مؤسسهای

قوانین
مقررات
دسترسی
به سایت
کاربرد
نتایج
ارادة
پژوهش
انگیزة
بیرونی

پژوهش
عوامل
دانشپژوهشی
عوامل
دانشپژوهشی
عوامل
مؤسسهای
پژوهش
عوامل
دانشپژوهشی

بودجه
تفکر
پژوهشی
انگیزة
درونی

درصد

درصد تراکمی

واریانس

واریانس

تبیینشده

تبیینشده

9/47

میزان

زیر

مقدار

اشتراک

عامل

ویژه

3/03

1

4/63

6/47

2/60

2

4/02

8/11

17/59

2/41

3

3/78

7/53

25/12

2/40

4

2/50

7/50

32/62

2/04

5

1/99

6/38

39/01

1/98

6

1/90

6/20

45/20

1/96

7

1/71

6/13

51/32

1/80

8

1/39

5/64

56/97

1/73

9

1/20

5/39

62/36

گویهها

،31 ،32
29 ،30
،42 ،43
40 ،41
،52 ،53
50
،28 ،29
27
،15 ،17
14
8 ،9 ،10
،46 ،47
45
،35 ،36
34
4 ،5 ،7

برای تحلیل عامل از روش تحلیل مولفههای اصلی استفاده شد .در تحلیل عامل ،عاملهای حاصل از
تحلیل اولیه معموالً چرخش داده میشوند تا مطلوبترین طرح را که به آسانترین شیوه قابلتفسیر
است ،بهدست آید .جدول شمارة سه نتایج حاصل از ماتریس چرخشیافتة عاملی مربوط به تحلیل
عوامل سؤالها را نشان میدهد .یکی از اهداف تحلیل عاملی اکتشافی ،بررسی اعتبار واگرا است .اعتبار
واگرا زمانی وجود دارد که هر سؤال با عاملی که در آن قرار دارد ،مقداری بیشتر از  0/5و با عاملهای
دیگر دارای مقادیری کمتر از  0/5باشد (کاستلو و آزبورن)2005 ،؛ ازاینرو ،بار عاملی سؤالها حداقل
 0/5درنظر گرفته شد .در این مرحله ،چهار سؤال که دارای بار عاملی کمتر از  0/5بودند یا در دو عامل
بار عاملی داشتند ،حذف شدند .درکل ،در این تحلیل ،نُه عامل برای  29سؤال باقیماندة مربوط به
بهرهوری پژوهشی شناسایی شدند (جدول شمارة چهار).
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جدول  -4بارهای عاملی چرخشیافته
عامل

زیرعامل
 -1انگیزة درونی

دانشپژوهشی

 -2انگیزة بیرونی

 -3ارادة پژوهش

 -4نگارش

بهرهوری پژوهشی

پژوهش

-5کاربرد نتایج

 -6تفکر پژوهشی

 -7قوانین و مقررات

عوامل مؤسسهای

 -8بودجه

 -9دسترسی به سایت

سؤال

بارعاملی

4

0/84

5

0/63

7

0/51

8

0/63

9

0/72

10

0/80

14

0/62

15

0/57

17

0/63

29

0/65

30

0/75

31

0/78

32

0/58

37

0/60

38

0/81

39

0/69

34

0/74

35

0/68

36

0/52

40

0/73

41

0/72

42

0/67

43

0/65

45

0/71

46

0/77

47

0/60

50

0/61

52

0/82

53

0/86
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پایایی پرسشنامة بهرهوری پژوهشی با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ ،در مطالعة اصلی برابر
با  0/80بهدست آمد که نشاندهندة پایایی مناسب این پرسشنامه است .پایایی بقیة عوامل نیز
موفقیتآمیز گزارش شد.
با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی سعی شد با پاالیش سؤالها به مدل مناسب رسید تا بتوان متناسب
با ادبیات پژوهش این مدل را ارزیابی کرد .تحلیل عاملی تأییدی برای عاملهای بهدستآمده از تحلیل
عاملی اکتشافی بررسی شد .نگارههای سه تا پنج خروجی نرمافزار آموس نسخة  23برای هریك از
عوامل هستند.
شکل شمارة یك ،نتایج تحلیل عاملی تأییدی را برای متغیر دانشپژوهی و سه زیرعامل انگیزة درونی،
انگیزة بیرونی و ارادة پژوهش که درمجموع شامل نُه سؤال هستند ،نشان میدهد .همانطورکه نتایج
نشان میدهد ،شاخص های برازندگی دارای حد نصاب الزم هستند و بنابراین شاخص نیکویی برازش1
و شاخص برازش تطبیقی 2باالتر از  0/9و شاخص استاندارد شده برازش 3نزدیك به  0/9هستند و
مقدار کای اسکوئر بهنجار شده 4بین دو و سه بهدست آمده است؛ اما مقدار ریشه میانگین مربعات
خطای بر آورد 5بیشتر از  0/05بهدست آمده است .با توجه به معیارها ،مدل برازش مناسب دارد.

شکل  -1تحلیل عامل تأییدی برای عوامل دانشپژوهشی
)1. Goodness of Fit Index (GFI
)2. Comparative Fit Index (CFI
)3. Normal Fit Index (NFI
)4. Chi Square (CMIN/DF
)5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA

ساخت و اعتبار یابی ابزار عوامل مؤثر بر بهره وری...

83

شکل شمارة دو ،نتایج تحلیل عاملی برای متغیر پژوهش و سه زیرعامل نگارش ،کاربرد نتایج و تفکر
پژوهشی را نشان میدهد که درمجموع شامل  10سؤال هستند .طبق نتایج ،مقدار معیارهای شاخص
های نیکویی برازش ،برازش هنجار شده ،و برازش تطبیقی باالتر از  0/9بهدست آمده است که درکل،
نشاندهندة برازش نسبتاً مناسب مدل متغیر پژوهش است .عالوهبراین ،رابطة زیرعامل تفکر پژوهشی
با سؤال  34معنادار نشد.

شکل  -2تحلیل عامل تأییدی برای متغیر پژوهش

شکل شمارة سه نتایج تحلیل عاملی برای متغیر عوامل مؤسسهای و سه زیرعامل قوانین و مقررات،
بودجه و دسترسی به سایت را نشان میدهد که درمجموع شامل  10سؤال هستند .طبق نتایج ،مقادیر
معیارهای شاخص های استاندارد شده برازش و برازش تطبیقی و توکر -لویس 1باالتر از  0/95هستند؛
ولی مقدار ریشه میانگین مربعات خطای بر اورد بزرگتر از  0/05بهدست آمده است که درکل،
نشاندهندة برازش مناسب مدل است.

)1. Tuker Lewis (TLI
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شکل  -3تحلیل عامل تأییدی برای متغیر عوامل مؤسسهای

جدول شمارة پنج ،بارهای عاملی (الندا) 1مربوط به سؤالها ،پایایی مرکب 2متغیرهای مکنون و
میانگین واریانس استخراجشده 3را برای متغیرهای مکنون نشان میدهد .همانطورکه در جدول نشان
داده شده است ،بار عاملی بیشتر سؤالها بیشتر از  0/5بهدست آمده است و قابلقبول است .همچنین،
میانگین واریانس استخراجشده برای غالب متغیرهای مکنون بیشتر از  0/5بهدست آمده است؛ بنابراین،
با توجه به برقراربودن دو شرط ذکرشده ،اعتبار همگرا برای متغیرهای مکنون برقرار است .پایایی
متغیرهای مکنون برای اغلب متغیرها بیشتر از  0/7و در حالت مطلوب قرار دارد .متغیرهای مکنون
انگیزة بیرونی ،ارادة پژوهش و تفکر پژوهشی پایایی کمتر از  0/7داشتند.

1. λ
)2. Compound Reliability (CR
)3. Average Variance Extracted (AVE
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 -5نتایج بارهای عاملی ،پایایی متغیرهای مکنون و میانگین واریانس استخراجشده
سؤالها

زیرعامل
1
انگیزة
درونی

2
3
4

انگیزة
بیرونی

5
6
7

ارادة
پژوهش

8
9
10

انگیزهام از انجام کار پژوهشی جلب تحسین همکاران است.
تألیف کتابهای درسی مفید در توسعة پژوهش نقش دارد.
شرکت در همایشهای داخلی و بینالمللی دانشپژوهی را
میافزاید.
استفاده از فرصتهای مطالعاتی دانشپژوهی را افزایش
میدهد.
ذکرنکردن نام کسانی که در پژوهش مشارکت داشتهاند ،کاری
غیراخالقی است.

0/54

0/92

0/75

12

0/79

15
16
17
18
19

0/60

0/41

0/46

انتشار فهرستی غیرواقعی از رزومه یا بیوگرافی کاری
غیراخالقی است.

14

0/66

0/47

0/53
0/40

11

رعایتنکردن نکات علمی توسط داوران مقاالت علمی در
پذیرش مقاالت غیراخالقی است.
تفکر خالقانه در رهبری پژوهش به کاربردیبودن نتایج کمك
میکند.
تفکر نوآورانه در رهبری پژوهش به کاربردیبودن نتایج کمك
میکند.
داشتن مهارتهای انجام پژوهش به کاربردیبودن نتایج کمك
میکند.
انتخاب موضوع پژوهش گامی درجهت حل مشکالت جامعه
است.
اهمیت انتخاب موضوع پژوهش به کاربردیبودن نتایج کمك
میکند.
تعامل دانشگاه با سایر ارگانهای ورزشی در رهبری پژوهش به
کاربردیبودن نتایج کمك میکند.

0/70

0/53

0/74
0/91

رعایتنکردن ترتیب نویسندگان پژوهش کاری غیراخالقی
است.

13

کاربرد
نتایج

انگیزهام از انجام کار پژوهشی انتخابم بهعنوان پژوهشگر برتر
است.

0/83

0/77

نگارش

تفکر
پژوهشی

عالقة زیادی به انجام کارهای پژوهشی دارم.
از انجام پژوهش لذت میبرم؛ زیرا ،احساس میکنم که نتایج
آن استفاده میشود.
از نوآوری در پژوهش لذت میبرم.
انگیزهام از انجام کار پژوهشی دریافت جایزة نقدی است.

λ
0/59

C.R

AVE

0/70

0/51

0/54
1/13
0/31

0/50

0/47

0/17
0/59
1/01
0/67

0/70

0/61
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ادامة جدول  -5نتایج بارهای عاملی ،پایایی متغیرهای مکنون و میانگین واریانس استخراجشده
سؤالها

λ

20

اطالعرسانی درمورد آییننامههای طرحهای پژوهشی
بهدرستی انجام میگیرد.

0/73

21

آییننامههای تشویقی به اطالع اعضای هیئتعلمی
میرسد.

0/75

22

اطالع رسانی مناسب برای اطالع روزآمد اساتید از
اولویتهای پژوهشی ،در حوزة علوم ورزشی وجود دارد.

0/75

زیرعامل

قوانین و
مقررات

23
24
بودجه

25
26
27

دسترسی به
سایت

28
29

دانشکدهها به برگزاری همایشهای دروندانشکدهای
اهتمام دارند.
بودجة کافی برای انجام طرحهای پژوهشی در حوزة ورزش
بهسهولت دراختیار پژوهشگران قرار میگیرد.
پژوهشگران علوم ورزشی میتوانند از حمایت مالی
سازمانهای خارج از دانشگاه بهرهمند شوند.
بودجة کافی برای مجالت واحد دانشگاهی وجود دارد.
امکانات کافی برای دسترسی اساتید به سایتهای پژوهشی
ازطریق مؤسسة محل کار در خانه وجود دارد.
بانكهای اطالعاتی داخلی در تربیتبدنی بهطور کافی
وجود دارند.
حمایت کتابخانه برای جستوجوی مقاالت وجود دارد.

C.R

0/71

AVE

0/50

0/57
0/60
0/81

0/81

0/71

0/64
0/64
0/81

0/81

0/66

0/60

بحث و نتیجهگیری
همانطورکه بیان شد ،برای سنجش بهرهوری پژوهشی باید از ابزاری معتبر و پایا استفاده کرد که
منعکسکنندهای دقیق و قابلاستناد برای میزان بهرهوری پژوهشی اعضای هیئتعلمی تربیت بدنی
باشد که با توجه به نتایج بهدستآمده از این مطالعه ،پرسشنامة ساختهشده ابزاری مناسب برای
سنجش بهرهوری پژوهشی است .براساس پیشینهای که درمورد بهرهوری پژوهشی وجود داشت ،نوعی
الگوی مفهومی جامع استخراج شد که در دو مرحلة کیفی و کمی ارزیابی شد .این الگوی مفهومی
بهطور تجربی آزمون شد و درنتیجه ،دانش مرتبط با بهرهوری پژوهشی توسعه یافت .نتایج نشان داد
که سه عامل اصلی و نُه زیرعامل میتوانند بر کیفیت بهرهوری پژوهشی تأثیرگذار باشند .در پژوهش
حاضر ،عواملی اصلی چون دانشپژوهی ،پژوهش و مؤسسهای از عوامل بهرهوری پژوهشی معرفی شدند.
درخصوص بارهای عاملی بهدستآمده از زیرعاملهای دانش پژوهی (محیطی) (انگیزة درونی برابر با
 ،0/7انگیزة بیرونی برابر با  0/66و ارادة پژوهشی برابر با  ، )0/60شایان ذکر است که مدیران باید از
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محیط پژوهشی دانشگاه حمایت کنند؛ درغیراینصورت ،عملکرد بهرهوری پژوهشی پایین خواهد بود.
نتایج بهدستآمده با نتایج پژوهش رجاییپور و رحیمی ( )2008در بررسی عوامل مؤثر در بهبود
عملکرد پژوهشی اساتید و همچنین ،مطالعة حجازی و بهروان ( )2009دراینباره که متغیرهای
سیستم مشاوره ،انگیزه و شبکة ارتباطی با همکاران حدود  63درصد از تغییرات بهرهوری پژوهشی
اعضای هیئتعلمی را در دانشکدههای ذکرشده تبیین میکند ،همسو است .حسینپور ( )2011بیان
کرد که کمبود امکانات پژوهشی و موانع شخصی از عوامل بازدارندة انجام پژوهش هستند .ویچیان و
همکاران ( )2009در بررسی خود عنوان کردند که شایستگی پژوهشگر و حمایت نهاد مرتبط ،آثاری
مستقیم بر افزایش بهرهوری پژوهشی دارند .مویا و اورینگو )2016( 1در مطالعات خود نشان دادند که
محدودیت منابع ،محدودیتهای فرهنگی و محدودیتهای سازمانی از جمله محدودیتهای تأثیرگذار
بر بهرهوری پژوهشی در دانشکده های نایروبی هستند .ازجمله مفاهیم و مسائل تأثیرگذار دیگر نیز
میتوان به کمبود پاداش پژوهشگران و روشهای پیچیدة پژوهش اشاره کرد .الراحله )2016( 2دربارة
تأثیر عوامل انگیزش بر بهرهوری پژوهشی اعضای هیئتعلمی دانشگاه طیبة عربستان سعودی پژوهشی
انجام داد .وی به این نتیجه رسید که نیازهای اساسی برای اعضای هیئتعلمی دانشکدههای ذکرشده
شامل پاداش و امکانات پژوهشی کافی هستند که باعث افزایش بهرهوری پژوهشی میشوند و در
نهایت ،با افزایش بهرهوری پژوهشی ،وضعیت دانشکدهها در جامعة علمی جهانی بهبود خواهد یافت.
پائول و همکاران ( )2017درزمینة عوامل مؤثر در بهرهوری پژوهشی دانشمندان نشان دادند عواملی
که باعث تأثیر بر بهرهوری پژوهشی میشوند ،شامل خالقیت ،پشتکار و تعهد ،توانایی کار در محدودیت،
سیاستهای تشویقی و انگیزة پیشرفت هستند؛ بنابراین ،با تقسیمبندی زمان کاری و کنترل آن توسط
مدیران دانشگاهها ،اساتید درصدی از زمان کاری خود را به فعالیتهای پژوهشی اختصاص دهند تا
عملکرد بهرهوری پژوهشی آنها درحد مطلوب باشد .درکنار این موارد ،مدیران دانشگاهها با ایجاد
نگرشی مثبت درخصوص پژوهش دربین اساتید و فراهمکردن شرایط ایدهآل برای انجام پژوهش،
انگیزه و ارادة پژوهشی را در اعضای هیئتعلمی تقویت کنند .با مشخصکردن اینکه تالش اساتید
ال اختیار
درزمینة پژوهشها بهصورت مستقیم با نتایج پژوهش در ارتباط است و در این راه اساتید کام ً
تام دارند و نیز محصول پژوهشیشان بهعنوان یك شاخص ارزیابی مهم و تأثیرگذار در راه اهداف
پژوهشی دانشگاه بهکار خواهد رفت ،باید اراده و انگیزة پژوهش آنها را درحد مطلوب نگه داشت.
از طرفیدیگر ،درخصوص بارهای عاملی بهدستآمده از زیرعاملهای عامل پژوهش (نگارش برابر با
 ،0/7تفکر پژوهشی برابر با  0/5و کاربرد نتایج برابر با  ،)0/7باید اذعان کرد که دانشگاهها با آموزش
1. Moia & Oringo
2. Alraheleh
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به اساتید خود برای بهدستآوردن مهارتهای پژوهشکردن و تجربة کافی ،میتوانند عالوه بر حمایت
و کمكکردن به آنها دانشپژوهی را نیز بهارمغان آورند؛ زیرا ،زمانیکه اساتید مهارت کافی و الزم را
داشته باشند ،اعتمادبهنفس بیشتری نیز برای انجام پژوهشها خواهند داشت .این درحالی است که
برای طراحی پروژههای پژوهشی بزرگ یا پیدا کردن موضوعهای پژوهشی مناسب ،به حمایت از اساتید
باتجربه و متخصص نیاز است .نتایج یادشده همگام با نتایج مطالعات رجاییپور و رحیمی (،)2008
حجازی و بهروان ( )2009و عزیزی و پارسا ( )2011است .نتایج مطالعات آنها نیز نشان داد که بهبود
عملکرد پژوهشی اساتید در علوم انسانی ،ازطرفی نیازمند انجام اصالحات در رویکردهای سازمانی،
آموزش مهارتها و سیاستگذاری پژوهشی است و ازطرفدیگر ،مشروط به اجرای برنامههای
توانمندسازی و تقویت بنیههای حرفهای اساتید درزمینة پژوهش و فراهمکردن شرایط و منابع مناسب
علمی برای انجام فعالیتهای پژوهشی توسط اساتید است .نتایج پژوهش ویچیان و همکاران ()2009
نشان داد که شایستگی پژوهشگر و حمایت نهاد مرتبط آثاری مستقیم بر افزایش بهرهوری پژوهشی
دارند .هولیستر و اسکرودر )2015( 1و مویا و اورینگو ( )2016به این نتیجه رسیدند که مدیریت
معنوی و تجزیهوتحلیل کتابسنجی شاخصهایی هستند که باعث بهبود بهرهوری پژوهشی میشوند.
امروزه ،دانشگاهها در تالش هستند تا سمینارهای پژوهشی را برگزار و ارائه کنند؛ البته اغلب سمینارها
معموالً فقط با دانش اساسی مرتبط برخورد میکنند و زمانی میتوانند مفید باشند که عالوه بر
موضوعهای جالب سمینار و نوآورانهبودن آنها (مانند معرفی روشهای آماری جدید و روشهای نوین
جمعآوری دادهها) دارای خروجی و نتایج کاربردی مثبت برای استفاده و بهبود بهرهوری پژوهشی
درزمینة علمی موردنظر باشند.
نتایج مربوط به بارهای عاملی بهدستآمده از زیرعاملهای عامل مؤسسهای (قوانین و مقررات پژوهشی
برابر با  ،0/71بودجة پژوهشی برابر با  0/81و دسترسی به سایت برابر با  )0/81نشان میدهد که
بیشتر اساتید دارای یك توافق عمومی هستند و ادعا دارند که برای افزایش میزان بهرهوری پژوهشی
باید امکانات پژوهشی درحد قابلقبول فراهم شوند .بهبود سیستم پایگاه دادهها و تسهیل دسترسی،
تخصیص منابع الزم ،تهیة یك سیستم مرکزی برای کمك به پژوهشگران برای انجام وظایف خود،
مدیریت امکانات ،تعیین حسابشدة بودجة پژوهشی برای اطمینان پژوهشگران و اساتید از انجام
پژوهش بدون ایجاد موانع و محدودیتهای حین فعالیت پژوهشی ،ازجمله مواردی هستند که برای
انجام پژوهشهای مطلوب و باکیفیت ،برای ارتقای بهرهوری پژوهشی ضروری بهنظر میرسند .نتایج
این پژوهش با نتایج پژوهشهای عبدی ( ،)2004فعلی ،پزشکی راد ،و چیدزی ( ،)2006حسینپور
( ،)2011کریمیان ،صباغیان و صالح صدق پور ( )2011و عزیزی و پارسا ( )2011همسو است.
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همچنین ،ویچیان و همکاران ( ،)2009سیلورمن و همکاران ( )2014و هولیستر و اسکرودر ()2015
و الراحله ( )2016در مطالعات خود بیان کردند که حمایت مالی ،مدیریت معنوی ،تجزیهوتحلیل
کتابسنجی ،امکانات پژوهشی کافی ،تأمین بودجة پژوهش و پشتیبانی مدیریت نهاد مرتبط ،آثاری
مستقیم بر افزایش بهرهوری پژوهشی دارند .اوکیکی ( )2014و مویا و اورینگو ( )2016در بررسیهای
خود به این نتایج رسیدند که ازجمله موانع بهرهوری پژوهشی میتوان به محدودیت مالی و کمبودن
پهنای باند اینترنت اشاره کرد و ازجمله مفاهیم و مسائل تأثیرگذار دیگر نیز میتوان به کمبود بودجه،
ضعف مدیریت ،کمبود انتشارات پژوهشی ،تجهیزات ناکافی و روشهای پیچیدة پژوهش اشاره کرد.
امروزه ،دانشگاهها باید توجه ویژهای به بازنگری در قوانین و مقررات پژوهشی داشته باشند و با شفافیت
موارد و تبصرههای آنها و همچنین ،نبود موانع و محدودیتهای دستوپاگیر در قوانین و مقررات،
باعث تشویق و دلگرمی اساتید و پژوهشگران برای بیشترکردن فعالیتهای پژوهشی خود شوند.
ازطرفدیگر ،مشخصنبودن بودجة مالی کافی برای پژوهشهای پژوهشگران در دانشگاهها که تقریباً
بیشتر اعضای هیئتعلمی حاضر در این مطالعه نیز بر این عقیده بودند ،باعث میشود اساتید برای
بهدستآوردن منابع مالی خارجی برای انجام پژوهشهایشان مجبور به تالش شوند؛ براین اساس،
مدیران دانشگاهها باید در ابتدای هر دورة مالی ،به میزان کافی و با توجه به اهمیت پژوهشهای هر
رشته ،توجه خاصی به تعیین بودجههای مالی داشته باشند تا اعضای هیئتعلمی دغدغه و نگرانی
برای انجام فعالیتهای پژوهشی خود نداشته باشند.
همچنین ،اعضای هیئتعلمی حاضر در این پژوهش اذعان داشتند که دانشگاهها ازلحاظ امکانات
دسترسی به سایتهای پژوهشی ،مکفیبودن بانكهای اطالعات داخلی و حمایتهای کتابخانهای برای
جستوجوی مقاالت ،در سطح روبهپایینی قرار دارند و نقاطضعف دارند؛ بنابراین ،مدیران دانشگاهها
میتوانند با تجهیزکردن امکانات ذکرشده و سهولت دسترسی ،آنها را دراختیار اساتید و پژوهشگران
بگذارند تا فعالیتهای پژوهشی خود را با داشتن اطالعات الزم و کافی و همچنین ،با سرعت بیشتری
انجام دهند تا به اهداف پژوهشی مدنظر دانشگاهها دست یابند و عالوهبر استفادة درست از نتایج
بهدستآمده ،باعث افزایش و بهبود بهرهوری پژوهشی در سطح دانش کشور شوند .امید است تبیین
مدلی مبتنی بر مبانی نظری و پیشینة پژوهش همراه با ابزار معتبر و باثباتی که برای بررسی عوامل
مؤثر در بهرهوری پژوهشی اعضای هیئتعلمی تربیتبدنی ساخته شد ،توانسته باشد گام مهم و
سودمندی در پیشبرد و توسعة علوم مدیریت ورزشی باشد .بهنظر میرسد پژوهشی که انجام شد،
میتواند به ارتقای سطح آگاهی مدیران دانشگاهها و مسئوالن مراکز آموزش عالی در سطح کشور
کمك کند تا ادراک بهتری نسبت به اهمیت مؤلفههای تأثیرگذار بر روند فعالیتهای پژوهشی اساتید
علمی و نقش مهم آنها در پیشبرد رساله و اهداف پژوهشی و درنهایت ،بهبود بهرهوری پژوهشی در

90

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،55مرداد و شهریور1398

سطح دانشگاه ها که باعث توسعة دانش خواهد شد ،داشته باشند .درنظرگرفتن نگرش و انگیزههای
اعضای هیئتعلمی ،نظرهای اساتید دربارة امکانات و تجهیزات پژوهشی و راههای انتخاب موضوعهای
پژوهشی و مهارتهای انجام فعالیتهای پژوهشی ،ازجمله یافتههایی هستند که در این پژوهش به
آنها اشاره شده است .عوامل اصلی و زیرعاملهای مدل میتوانند تصویر روشنتری از آینده را دراختیار
مدیران و مسئوالن دانشگاهها بهویژه در رشتة تربیتبدنی و علوم ورزشی درهمینرابطه قرار دهند.
درنهایت ،ممکن است برآوردهکردن نتایجی که این پژوهش پیشنهاد میکند ،چندان آسان و
دردسترس مخاطبهای مدنظر نباشد؛ اما یافتههای این پژوهش بهوضوح توانستند به گامهای مهمی
اشاره کنند که میتوانند بهطور موفقیتآمیزی برای تبیین و بهبود بهرهوری پژوهشی استفاده شوند.
نکتة کاربردی پژوهش حاضر این است که مدیران دانشگاهها و مسئوالن دانشکدههای تربیتبدنی و
علوم ورزشی کشور میتوانند از نتایج این پژوهش برای بهبود و پیشرفت فعالیتهای پژوهشی استفادة
الزم را ببرند و برای توسعة این امر خطیر که عامل اصلی جهت حرکت همگام در توسعة دانش روزمره
در سطح جهانی امروزه است ،قدم بردارند .در پایان ،آنچه میتوان به جنبة کاربردی پژوهش حاضر
اشاره کرد ،ساخت و اعتباریابی ابزاری است که برای اندازهگیری بهرهوری پژوهشی در جامعة آماری
این پژوهش ،برای اولین بار در کشور ساخته شده است .پیشینه نشان میدهد که تاکنون در کشور
چنین ابزاری برای بهبود بهرهور ی پژوهشی در کشور ساخته نشده است؛ بنابراین ،پژوهشگران
میتوانند بهسهولت از این ابزار در مطالعات خود استفاده کنند.
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Abstract
Researches show that limited models have been designed to measure the research
productivity of higher education centers, but so far, no reliable and valid
instrument have been provided to measure the research productivity of university
faculty members. Identifying effective factors on research productivity is very
significant to improve the scientific quality of the faculty and the institution of the
interest. The purpose of this study was to construction and validation of an
instrument to determine effective factors on research productivity in physical
education faculty members. The statistical population of the study consisted of
831 faculty members of physical education and sport sciences of Islamic Azad
University. The statistical sample for determining the psychometric indices was
150 people and 300 people were selected by cluster sampling method. Research
questionnaire with 29 questions was made based on theoretical bases and gaining
expert opinions through a mixed study (qualitative and quantitative) according to
structural equation modeling which has consisted of three main factors and nine
sub-factors. The results of exploratory and confirmatory factors analysis using
Amos software version 23 showed that the instrument are reliable. Therefore,
based on the findings of the research, it can be suggested that university
administrators can use the questionnaire designed in this research to measure and
improving research productivity of their faculty members.
Keywords: Factor Analysis, Instrument Validation, Research Productivity
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