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 چکیده 
وری پژوهشی مراکز آموزش  گیری بهره های محدودی برای اندازه دهندکه مدلنشان می  هاپژوهش 

وری پژوهشی اعضای  گیری بهره بزار معتبر و پایایی برای اندازه ا کنونولی تا اند؛عالی طراحی شده 
ارتقای  در وری پژوهشی ر بهره د ثر ؤه نشده است. شناسایی عوامل مئها اراعلمی دانشگاههیئت

پژوهش  انجام نظر از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از مورد ةسس ؤ کیفیت علمی اساتید و م
علمی  اعضای هیئت   وری پژوهشی ر بهره د ثر  ؤبرای تعیین عوامل میابی ابزاری  حاضر، ساخت و اعتبار

دانشگاه  بدنی و علوم ورزشی علمی تربیتت ئنفر از اعضای هی  831بود.  و علوم ورزشی  بدنیتربیت 
های  بررسی شاخص  برایآماری  ة. نمونندتشکیل دادرا  پژوهشآماری  ةجامع ،آزاد اسالمی

  ای ای مرحله اصلی پژوهش به روش خوشه ةبرای نمون نفر نیز  300نفر و  150 به تعداد سنجیروان 
 دریافت و  پژوهش  ةپیشین ، ال براساس مبانی نظریؤس 29ا ب پژوهش ة نامانتخاب شدند. پرسش 

ساخته  ساختاری   ةو براساس مدل معادلترکیبی )کیفی و کمی(  ةیک مطالع درطی خبرگان  های نظر
. نتایج تحلیل  عامل استزیر نُهای( و سسه ؤمپژوهش، پژوهی، شد که دارای سه عامل اصلی )دانش

ان داد که ابزار از اعتبار الزم  نش  23 ةافزار آموس نسخییدی با استفاده از نرم أ عاملی اکتشافی و ت

ها  توان پیشنهاد کرد که مدیران دانشگاهمی  پژوهشهای براساس یافته  بنابراین،  بود؛برخوردار 
علمی خود از  ت ئوری پژوهشی اعضای هیبهبود بهره گیری و اندازه ها برای ریزی توانند در برنامه می

 استفاده کنند.  پژوهششده در این طراحی   ةنامپرسش 
 

 وری پژوهشی، تحلیل عاملیاعتباریابی ابزار، بهره  واژگان کلیدی :

 
 :parivashnourbakhsh@yahoo.com Email                            مسئول                               نویسندة* 
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 مقدمه
سسات علمی و کارکنان آن به اهمیت ند بسیاری از مؤدهند که نشان میوجود دار شواهدی آشکار

وجود قبولی  های پژوهشی کم و غیرقابلما هنوز نیز فرآوردها  ؛اندبردهژوهش در ساختار دانشگاهی پیپ 

 اینی اساسی در ها نقشعلمی دانشگاه(. مسلم است که اعضای هیئت19، 2008، 1د )لرتپاتاراکندار

ی سطح مراکز آموزش عالی تواند باعث بهبود کیفیت و ارتقاها میموضوع دارند و عملکرد پژوهشی آن

هایی را فراهم علمی خود الزام ، امروزه برای اعضای هیئتهایاری از دانشگاهها شود. بسدر همة زمینه 

علمی وری پژوهشی اعضای هیئتا را درگیر پژوهش و انتشار کنند. درحقیقت، بهرههآورند تا آنمی

چاپ مقاالت، تألیف کتب، انتشارات مختلف و غیره است که نتایج  های کمی، کیفی،همان پژوهش

و زمان به تدریس . نیاز به پاسخ همنامطلوب است د پژوهشی مطلوب یاعملکرا نشانگر پژوهش هاین 

ها و تخصیص پژوهش های بسیار مهمی در تشخیص اولویتفشار انجام پژوهش، باعث ایجاد سؤال 

د داشت. های درسی خواهها و رشتههای مختلف دانشکدهند. این فشار تأثیرات مختلفی بر بخششومی

ی ها برای ارتقای کیفیت یادگیروجوی راهی برای بهبود فعالیتاساتید دانشگاهی باید در جست

دهندة هایی باشند که ارائهزمان درگیر فعالیتطور همدانشجویان باشند و همچنین، باید به

 (. 18، 9200، 2ها باشد )کاتز و کولمنهای پژوهشی برای آنپیشرفت

های ها نظیر فعالیتدهندة نسبت دادهعلمی نشانوری هیئتمعتقد است که بهره( 2008لرتپاتاراک )

ت. ارزیابی نظیر یادگیری دانشجو و انتشارات اس هاشـده در پژوهش به ستادهصرف آموزشی و زمان 

های این داد درنظـر گرفت. نهادهبرون -توان به شکل یك فرایند نهادهها را میپژوهش در دانشگاه

صیالت وهش، تعداد دانشجویان تحیافته به پژعلمی باکیفیت، زمان اختصاصد اعضای هیئتفراین

دادهای ای و الکترونیکی و منابع مالی هستند. برونها، تسهیالت رایانه ها، کتابخانهتکمیلی، آزمایشگاه

تند. د هسشناسی جدینش علمی جدیـد و آگاهی از روشدا دادهای مجازی مانندشامل برون پژوهش

ها و مجامع شده در کنفرانسارائه  های پژوهشیرؤیت و روشن مقولة پژوهش، یافتهقابلبروندادهای 

داد پژوهش ترین ابزار ارزیابی برونهای پژوهشی منتشرشده معمولطورکلی، یافتهعلمی هستند. به

توسعة پژوهش گذاران و مدیران کالن کشور بدون توجه به  شوند. تحقق خواست سیاستیمحسوب م

، امری غیرممکن هاویژه دانشگاهعلمی کشور به های توسعةوری پژوهشی در سیستم های بهرهو زمینه 

 .رسدمی نظربـه

ی تقویت شرایط دستیابی ها را برا، توانایی دانشگاهوجود آمده استهدر آموزش عالی ب  فضایی که اخیراً

گذاری خصوصی، قاضاها از دولت و بخش سرمایهیش تکند. افزاهای پژوهشی تهدید میبه موفقیت

 
1. Lertputtarak 

2. Katz & Coleman 
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باعث افزایش  ،ارشدهای مقطع کارشناسیی و افزایش فشار روی برنامههای فیزیکتخریب زیرساخت 

ها برای حمایت از تدریس، سودآوری پژوهشی و ارائة خدمات استمرار ظرفیت دانشگاه نگرانی دربارة

ید وزن بیشتری نسبت به دیگر های مهم باشار در مجله دلیل، شاخص انتهمیناند و بهبه دولت شده

طور خاص نمرة ( به10، 2002) 2(. چانگسریسانگ8، 2001 ،1ها داشته باشد )بلودل و تینشاخص

 زمانی انجام پژوهش تخمین زد.  وری پژوهشی را با محاسبة نسبت محصوالت پژوهشی و دورةبهره

بخش   عنوان دوید هم در پژوهش و هم در تدریس بهبا  گاهشود که مدرسان دانشگونه پنداشته میاین

طور مستقیم ، مشارکت فعال در فرایندهای پژوهشی، بهالزامی در کار خود مشارکت داشته باشند، زیرا

مریکا چهار دلیل موجه برای پژوهش براین، انجمن دانشگاهی آبخشد. عالوهکیفیت تدریس را ارتقا می

پژوهش  -2شود؛ باعث افزایش دانش عمومی جامعه میپژوهش  -1اند از: ارائه داده است که عبارت 

ش باعث افزایش پرداختن به یك رشتة خاص پژوه  -3، در تدریس مؤثر است؛  الزامی  ایلفه عنوان مؤبه

کردن نظم و انضباط شخص یا ی ضروری برای دائمیامرپژوهش  -4شود؛ در شرایط واقعی می

 (.2008پاتاراک، )لرتخودشناسی فرد است 

های دهد که ابعاد و ویژگیع نشان میاین موضو های خارجی درزمینة، نتایج پژوهشراستادرهمین

عاتی مناسب و کافی، دانشگاهی، دسترسی به منابع اطالو برون گروه و حمایت درون سازمانی، اندازة

ی، راهبردهای های شخصمد، ویژگیات گسترده، ساختار کارآای افراد، رهبری فعال، ارتباطارتقای حرفه 

پژوهشی، استقالل اساتید در  ة منابع مالی و اعتبارهایهای علمی، اندازرشتهپژوهشی درون و میان 

ح ند به افزایش سطنتواو نیز پذیرش دانشجویان دکتری می پژوهش، کاهش استرس محیط کاری

ند که بر عوامل متعددی وجود دار. (2008پاتاراک، )لرتتولید علم در مراکز پژوهشی کمك کنند 

ند؛ گذارها به انجام کارهای پژوهشی تأثیر میوری پژوهشی و رفتار اساتید یا تمایل آنبهره

، برخی موارد  این  توجه  بندی. بامثال، شخصیت، محیط آموزشی، خودکارآمدی و سیستم رتبهعنوان به

گره، توجه کن علمی بهاعزام اعضای هیئت :اند ازعبارت ی دانشگاه آزاد اسالمیهاها و برنامهاز سیاست 

های علمی و تخصصی با رویکرد ی از بودجة پژوهشی، برگزاری همایشگیربه رشد متوازن با بهره

های علمی و پژوهشی لمی و پژوهشگران به انجام فعالیتع المللی، ترغیب و تشویق اعضای هیئتبین

های پژوهشی، توزیع متوازن و ، تعیین حداقل فعالیتاالن پژوهشیفع جانبه از همةو حمایت همه

المللی(، بیندانشگاه، داخل کشور و  از  های علمی )خارج  رقابت  ، حضور فعال درمنطقی بودجة پژوهشی

های تولید علم، فناوری و ی دانشگاه و واحد دانشگاهی ازطریق بهبود شاخصارتقا تالش جدی برای

مجالت دارای   ها در توسعة مجالت و تالش برای دریافت رتبة همةمحدودیتتوسعة علمی، توجه به 

 
1. Bloedel & Tien 

2. Changsrisang 
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 ,ISC  Medline  های استنادی معتبر نظیرهتمام جدی نمایة در پایگاها  مجوز از وزارت علوم و بهداشت

،Scopus  و ISI،  ارتقای کیفیت علمی مقاالت نظیر مقاالت دارایH-index  ایمپکت فاکتور و(IF ) 

 المللی،های ملی و بینو نوآوری در عرصه هاها، اکتشافتوسعة کمی و کیفی اختراع اهتمام جدی 

 هایفعالیت از درآمد کسب برای تالش پرفروش، و مرجع کتب چاپ و ترجمه ،لیفبرای تأ  تالش

 (.2011معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی،گزارش پژوهشی )

دولتی و غیردولتی است. با توجه ها اعم از  علمی دانشگاههیئتاعضای   تمام  محورهای ذکرشده دغدغة

بت جهانی، ارتقای . محور و کانون توجه به رقاها، باید به رقابت جهانی توجه شودگیری دانشگاهبه شکل

های پژوهشی و فناوری بر تولید علم و کسب درآمد از فعالیتهای پژوهشی مبتنیکیفیت و فعالیت

ها و نتایج موردنظر، در ادامة ها، برنامههای اساسی همراه با سیاستگیریدوین جهتاست؛ بنابراین، ت

هی رو، هریك از واحدهای دانشگاشناسی نتایج آن ضرورت دارد؛ ازاینهای ابالغی و آسیبسیاست

بهبود ای هراه توجه کنندالمللی پذیری ملی و بینرویکرد رقابت متناسب با ظرفیت بالقوة خود به

به ( 2011) عزیزی و پارساعلمی در علوم انسانی موضوعی بود که عملکرد پژوهشی اعضای هیئت

پژوهشی اساتید در علوم انسانی، نشان داد که بهبود عملکرد بررسی وی بررسی آن پرداخت. نتایج 

ست و گذاری پژوهشی اکردهای سازمانی، مدیریت و سیاستطرفی نیازمند انجام اصالحات در رویاز

ای اساتید درزمینة های حرفههای توانمندسازی و تقویت بنیه ، مشروط به اجرای برنامهدیگرازطرف 

ی پژوهشی ها، مادی و علمی برای انجام فعالیتکردن شرایط و منابع مناسب مالیپژوهش و فراهم

سی و اجتماعی، فرهنگی و سیا گرایکردن بسترهای مناسب و حمایتتوسط اساتید است. فراهم

علمی نیز ازجمله عوامل مؤثر در رونق ای اعضای هیئتهای شخصی و حرفهکردن دغدغهلحاظ

های ارسنجی شاخصشناسایی و اعتببه  (  2014نوروزی چالکی و رضایی)  .  های پژوهشی هستندفعالیت

 پژوهشگران حوزةجه گرفتند که برای  ها نتیوری پژوهشی پژوهشگران ایران پرداختند. آن ارزیابی بهره

که برای پژوهشگران حالیکتاب از اهمیت زیادی برخوردارند؛ در های مربوط به، شاخصعلوم انسانی

نظر المللی اهمیت زیادی دارند و ازهای بینهای مربوط به مقالهی، شاخصعلوم پایه و علوم پزشک

وهشی نسبت به سایر های پژها و طرح های مربوط به اختراع ، شاخصپژوهشگران فنی و مهندسی

 .ری پژوهشی پژوهشگران برخوردارندوز اعتبار بیشتری در ارزیابی بهرهها اشاخص

یژه وو به هامهم و کاربردی در عرصة پیشرفت و افزایش کیفیت سازمانوری پژوهشی مفهومی بهره

آن را   شةگردد و ریبرمی 1940وری پژوهشی به دهة مراکز آموزش عالی است. پیشینة موضوع بهره 

 پژوهشی وریبهره بررسی دربارة اولیه جو کرد. مطالعاتوهای انگیزشی سازمانی جستباید در نظریه

 ،اهدوره نای در(. 1985 ،1کرسول ) ندشد آغاز 1960 و 1940 ایههده در ،علمیتهیئ اعضای

 
1. Creswell 
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 پایگاه و هاشناسیکتاب علمی، هایایندکس ها،چکیده ،پژوهشگران وریبهره ابیارزی لیاص هایابـزار

وری نظران و پژوهشگران دیگر، موضوع بهره تدریج صاحبپس از آن دوره بود که به .ندبود هاداده

تعددی در این بررسی کردند و مقاالت م شوند،میکه باعث بهبود و کیفیت آن را پژوهشی و عواملی 

( به بررسی عوامل تأثیرگذار بر 9200) 1وانیش و بوورانکیتیونگ ویچیان، وانگ .زمینه تدوین شد

 نرم افزار   عصبی و  های دولتی، ازطریق تحلیل شبکةعلمی در دانشگاهوری پژوهشی اعضای هیئتبهره

حمایت   پژوهشگر وشایستگی    .ندبود  پژوهشیید مدل مفهومی  أ ت  ةدهنداننشها  داده  رداختند ولیزرل  

( در مطالعة 4201) 2اوکیکی وری پژوهشی داشتند.مستقیم بر افزایش بهره هاییاثر تبط،نهاد مر

علمی ه به این نتایج رسید که اعضای هیئتعلمی دانشگاه فدرال نیجریوری پژوهشی اعضای هیئتبهره

توان به محدودیت وری پژوهشی مینیاز دسترسی داشتند. ازجمله موانع بهرهراحتی به اطالعات موردبه

( در بررسی 4201) 3ر بودن پهنای باند اینترنت اشاره کرد. سیلورمن، هولیستر و اسکرودمالی و کم

که   رسیدند  ها به این نتیجهگاهعلمی دانشتئاعضای هی  وری پژوهشیای بر بهرهحمایت کتابخانه  ثیرتأ 

باعث بهبود هایی هستند که سنجی شاخصوتحلیل کتابمالی، مدیریت معنوی و تجزیه حمایت 

درزمینة عوامل  (2017) 4بورمن و چاهالپریملتا، پائول، ویجایاراگوان، شوند. وری پژوهشی میبهره

ها نشان مطالعات آننتایج  ورزی هند مطالعاتی انجام دادند.  وری پژوهشی دانشمندان کشامؤثر در بهره

محیطی سازمان، های زیستپژوهش، شامل شوندوری پژوهشی میکه باعث تأثیر بر بهرهداد عواملی 

های تشویقی، ، توانایی کار در محدودیت، سیاستاتپژوهشخالقیت، پشتکار و تعهد، حمایت مرکز 

درصد یکنواختی این عوامل نشان داد  ت در آموزش و رضایت شغلی هستند.پیشرفت، مشارک انگیزة

ماهنگ مهار و کنترل صورت هوری پژوهشی بهکه عوامل شخصی و سازمانی مؤثر در بهرهصورتی در

و  خلیدا هایپژوهشاز  ریبسیا که ستا حاکی هاسیر. برشوند، باعث تأثیرات مثبت خواهند شد

 زةحو یا دکررکا به توجه بارا  جامعیو  ونمد یهاشاخص ،پژوهشیوری بهره یابیارز ایبر جیرخا

 ان هشگروپژ علمی یهافعالیت کمیت مطالعة به فقط یا ،بطهرا ینا و در ندانگرفته رکابه  تخصصی

 حالیدر ین. ااندتوجه کرده هان آ علمی یهافعالیت  کیفیتاز  بخشیبه  تنها ینکها یاو  اندخته داپر

 مختلف  موضوعی یهازهحودر  انهشگروپژ هشیوپژوری بهره یابیارز مختلف یشاخصها که ستا

 ن،گوناگو موضوعی یهازهحو هایشاخص ایبر انتونمیو باشند  رداربرخو برابری رعتبااز ا ننداتونمی

در  که میکند بیجاا قبلی یهاهشوپژدر  نکته این به کافی توجه نبود. دبو قائل نیکسا همیتیا

 
1. Wichian, Wongwanich & Bowarnkitiwong    
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 دبعاا نظرگرفتندر بروهعال انبتو هانآ بر تکاا با تا دنشو ئهارا تکااقابل هاییشاخص جدید هشیوپژ

  .کرد ظلحا هشیوپژوری بهره یابیدر ارز نیزرا  علمی یفعالیتها کیفیت ،فعالیتها کمی

کند. علمی دانشگاه نیز صدق میعملکرد و رفتار سازمانی اعضای هیئتورد  بدیهی است که این امر درم

وری پژوهشی بپردازند؛ اما توجه و دربارة تنوع در بهرهبه توضیح های زیادی قصد داشتند پژوهش

وری پژوهشی بوده است. اخیراً، ها بر تخمین تأثیرات عوامل مؤثر در بهرهتمرکز اغلب این پژوهش

ی )علت و معلول( به تحلیل روابط عل  وجود آمده است که  هب  های پژوهشحوزة روشپیشرفتی سریع در  

راساس بشوند، مربوط است؛ بنابراین،  ایی که برحسب مدل معادلة ساختاری نشان داده میهبین متغیر

فی و اعمال های کیخصوص و پس از انجام مصاحبهشده دراینهای ارائهمبانی نظری موجود و الگو 

سه  علمی دراعضای هیئتوری پژوهشی عمدة مرتبط با بهرهوامل پژوهش ع خبرگان نظرهای نقطه 

، چیان و همکارانای )ویمؤسسه   ( و27،  2009  ویچیان و همکاران،پژوهش  (،  2008پاتاراک،  )لرت  عامل

فهومی مل مدل ماست که با طراحی عوا  پژوهش حاضر این  مسئله اصلی،  بنابراین  دوین شدند.( ت2009

بدنی علمی تربیتوری پژوهشی اعضای هیئتوری پژوهشی و با ارائة ساخت ابزار، به بهبود بهره بهره

تواند هم بدنی میوری پژوهشی اساتید تربیتکمك کند. بدیهی است که ارائة راهکارهای بهبود بهره

سهم  لمی دیگران،های عیافتهکند و هم با تحلیل و نقد موتور تولید دانش در این حوزه را روشن 

. د و نشر دانش ارزشمند در این حوزة بسیار پراهمیت را مضاعف کنداندیشمندان کشور در فرایند تولی

از ابزارهای الزم است    بنابراین،  صورت روا و پایا است؛گیری دقیق متغیر بهآنچه اهمیت دارد، نحوة اندازه

شود ن پژوهش به این سؤال پاسخ داده میدر ای  ستفاده شود.ها اآوری دادهاطالعاتی معتبر برای جمع

وری پژوهشی اعضای شده توانایی ارزیابی عوامل مؤثر در بهرهگیری طراحیکه آیا ابزار اندازه

ی تقویت شرایط دستیابی ها را برابدنی را دارد؟ پاسخ به این سؤال، توانایی دانشگاهعلمی تربیتهیئت

 دهد.افزایش میهای پژوهشی به موفقیت

 

 شناسی پژوهش روش
های آمیخته است که در آن از ترکیب دو روش کیفی و کمی نوع پژوهشروش پژوهش حاضر از

تربیت بدنی و علوم ورزشی   های آزاد اسالمی در حوزةعلمی دانشگاهاعضای هیئتاستفاده شده است.  

 علمی سازمان مرکزی دانشگاهخدامی هیئتآمار دفتر است  ند. برپایةتشکیل دادرا    آماری پژوهش  جامعة

نفر  831، 1395-96سال علمی تربیت بدنی سراسر کشور در آزاد اسالمی، تعداد کل اعضای هیئت

های نفر برای محاسبة شاخص  150نفر زن( بودند. ازبین جامعة آماری یاددشده،    272نفر مرد و    559)

ها از گی و پراکندگی جغرافیایی دانشگاهبه گسترد  نامة اولیه انتخاب شدند. با توجهسنجی پرسشروان 

کارگیری روش ای برای انتخاب نمونه بهره گرفته شد. با بهای چندمرحله گیری خوشه ة نمونه شیو
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هارچوب عنوان چه)خوشه(، چند واحد دانشگاهی ب های هر منطقهگیری تصادفی ساده از استاننمونه 

به سهم )درصد( و تعداد اعضای  شده با توجه، حجم برآوردهنهایتشدند. درگیری انتخاب اولیة نمونه 

هر منطقه )خوشه( تخصیص داده شد. با  یك از واحدهای دانشگاهی منتخب درعلمی، به هرهیئت

، با توجه به افت احتمالی ندکنفر کفایت می 10توجه به اینکه برای هر سؤال تعداد نمونه بین پنج تا 

با استفاده  ،. برای بخش کیفی مطالعهندنظر گرفته شدعنوان نمونه درنفر به 300های بازگشتی، داده

بدنی و علوم ورزشی مصاحبه شد که نفر از اساتید رشتة تربیت 10، با گیری هدفمنداز روش نمونه 

براساس مراحل ساخت  ة موردمطالعه باشد.ازنظر مرتبة علمی نیز گویای جامعة علمی کشور در حوز

عامل ساخته ای و نُه زیرمؤسسه پژوهش، پژوهی، سه عامل دانش سؤال با 29ای با نامهپرسشابزار، 

 شد.

ها استفاده شد. از آمار توصیفی وتحلیل دادهآمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه  این پژوهش از در 

ی میانگین و انحراف معیار استفاده شد. برا  مرکزی و پراکندگی نظیرهای تمایل  برای محاسبة شاخص

 2افزار آموسازطریق نرم  1ساختاری   ازی معادلةساز مدل،  شدهساخت ابزار براساس آزمون مدل طراحی 

 استفاده شد. 23 نسخه

 

 نتایج 
بخش آمار توصیفی،   درشود.  اشاره میاستنباطی    آمار  ،ابتدا به آمار توصیفی و سپس  ،هادر بخش یافته

 و انحراف معیار برابر  17/38علمی  ند که میانگین سنی اعضای هیئتهای فردی نتایج نشان دادویژگی

با  ،استنباطی است. در بخش آمار 85/5 با و انحراف معیار برابر 13/8خدمت  است. سابقة 59/5با 

کاررفته ه مراحل ساخت ابزار پژوهش و آمار به، بساخت ابزار معتبر است توجه اینکه هدف پژوهش

 شود.اشاره می

کردن اهداف پژوهش ، مدل اولیة پیشنهادی پژوهش با مطالعة ادبیات پیشینه و مشخصاول  در مرحلة

 پژوهش(،  پژوهشی، انگیزه، اراده و تفکر اجتماعیپژوهی )ذهنهای دانشارائه شد که دربرگیرندة عامل

بودجة پژوهش و دسترسی به  ای )قوانین و مقررات،کاربرد نتایج( و مؤسسه و پژوهش انجام )مهارت 

 .سایت( بود

ها خواسته شد توضیحاتی دربارة و از آن اساتید خبره مصاحبه شد باصورت کیفی ، بهدوم در مرحلة

درمورد ند و نظرهای خود را وری پژوهشی با توجه به تجربیات خویش بیان کنعوامل مؤثر در بهره

و  ندها ایجاد شدها و زیرعامل، تغییراتی در عاملاین مرحله مدل پیشنهادی اظهار کنند. در ادامة

 
1. Structural Equation Modeling (SEM) 

2. AMOS 
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، به مدل های پیشنهادی آنهای علمی اخیر همراه با زیرعاململ اخالق پژوهشی با توجه به سرقتعا

های درونی و بیرونی انگیزهل انگیزه خود به دو نوع  عامبراین، زیراضافه شدند. عالوه  پیشنهادی پژوهش

، شدهدرنظرگرفتن عوامل ذکربا . پژوهی پژوهش حاضر مربوط استتقسیم شد که به عامل دانش

نفر از خبرگان و   10به    ها، سؤال بررسی اعتبار محتوا  ، برای. سپسنامه تنظیم شدندهای پرسشسؤال 

 . دارای محتوا بودند، انتخاب کنندر کمیت و کیفیت نظهایی را که ازند تا سؤال اساتید فن داده شد

نفر از  150 بین ،تأیید خبرگان قرار گرفته بودسؤال که مورد 93نامة اولیه با پرسش ،بعد در مرحلة

، همبستگی بین ها، برای تحلیل دادهعلمی دانشگاه آزاد اسالمی توزیع شد. در گام اولاعضای هیئت

 ،بود 3/0ها کمتر از  هایی که همبستگی آنها بررسی شد و سؤال ها با هریك از زیرعاملسؤال   تكتك

ال حذف سؤ 93سوال از مجموعة  40، . در این مرحله(28، 2013، 1)یونگ و پیرسند حذف شد

فای کرونباخ استفاده شد. در نامه از روش ضریب آلبررسی همسانی درونی پرسش ، برای. سپسندشد

دست هب 90/0 برابر با نامهمانده در پرسشسؤال باقی 53ضریب آلفای کرونباخ برای  ،مقدماتی مرحلة

، زیرعامل تفکر اجتماعی از عوامل نامه است. در این مرحله این پرسش  دهندة پایایی زیادآمد که نشان

بودن ضرایب همبستگی دلیل پایین، بهپژوهشعامل  پژوهش ازانجام پژوهی و زیرعامل مهارت دانش

 300اختیار و در شد عامل برای تحلیل نهایی آمادهزیر 11سؤال و  53مه با ناحذف شدند و پرسش

، از تحلیل ندآوری شدها جمعکه دادهزمانیدانشگاه آزاد اسالمی قرار گرفت.    علمیتنفر از اعضای هیئ

 و (2اُ  .ام .کیکایزر میر الکین ) هایو از آزمون  های جدیداکتشافی برای پاالیش بیشتر شاخص عاملی

  .استفاده شد گیرینمونهرای کفایت ب 3بارتلت

که مقدار شاخص صورتیدهد. درو بارتلت را نشان می اُ. .ام .کی های نتایج شاخص جدول شمارة یك

تعداد نمونه برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین  ،باشد 5/0کمتر از  .اُ.ام.کی

که مقدار آن صورتییاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت؛ ولی درتوان با احت، میباشد 69/0تا  5/0

 د بود.نها برای تحلیل عاملی مناسب خواههای موجود دربین نمونه ، همبستگیباشد 7/0تر از بزرگ

هایی که پایة تحلیل براینکه ماتریس همبستگیها مبنیبودن دادهبرای اطمینان از مناسب  ،دیگرازسوی 

، 4شود )کاستلو و آزبورن اده میاز آزمون بارتلت استف ،در جامعه برابر با صفر نیست ،گیرندقرار می

را  ها چند عاملند تا مشخص شود این سؤال سؤال تحلیل عامل شد 53 ،(. در این مرحله9، 2005

 سنجند. می
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 یعنی ؛عاملها در هر زیر، با بررسی ضریب تعیین هریك از سؤال بعد از اجرای تحلیل عامل اکتشافی

 ، است 5/0ها کمتر از که ضریب تعیین آن  هاییسؤال(، باید هامیزان تبیین واریانس متغیرها )سؤال 

وامل یك از ع متغیر )سؤال( با هیچمعنی است که آن بودن این مقدار بدین، کوچكزیرا ند؛حذف شو

 20ضریب تعیین  ،اول تحلیل عاملی (. در مرحلة12، 1986 ،1ارتباط ندارد )فورد، مك کالوم و تیل

انجام شد.  لیل عاملی دوبارهو تحشدند حذف  شدهرهای ذکدست آمد. سؤال هب 5/0سؤال کمتر از 

 دهد.ا نشان میو بارتلت ر اُ. .ام .شاخص های کی نتایجشمارة یك  جدول

، کفایت بنابراین  ؛است  70/0برابر با    .اُ.ام.شاخص کی  دهد، آمارةطورکه نتایج جدول یك نشان میهمان

فی وجود دارد. سطح معناداری آمارة بارتلت برای همة گیری برای انجام تحلیل عاملی اکتشانمونه 

ها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی داده، ساختار بنابراین ؛است 05/0و کمتر از  001/0ها زیرعامل

 مناسب است. 

 
 و بارتلت در تحلیل عامل اکتشافی اُ. ام. .شاخص های کینتایج  -1جدول 

 سطح معناداری بارتلت  آمارة کی.ام.اُ.آزمون  آمارة تعداد عامل متغیر

 001/0 9/5274 70/0 9 وری پژوهشیبهره

 

شده و میزان ، تعداد عوامل شناسایی. در این جدولدهدنشان میجدول شمارة دو تبیین واریانس را 

ها آن ویژةمقادیر عامل که  ، نُهد. در این تحلیلنشوها مشخص میکدام از آنبیین واریانس برای هرت

درصد، عامل  11/8درصد، عامل دوم  47/6در مدل باقی ماندند. عامل اول  ،هستند تر از یكبزرگ

، عامل هفتم 20/6درصد، عامل ششم    38/6درصد، عامل پنجم    50/7درصد، عامل چهارم    53/7سوم  

واریانس  ،دهند. همچنیندرصد از واریانس را توضیح می 39/5عامل نهم  و 64/5، عامل هشتم 13/6

واریانس از  درصد    63توانند  است که این نُه عامل می  معنیدست آمد که بدینهب  36/62  با  تجمعی برابر

 درصد باشد. 50تر از جمعی باید بزرگیزان تبیین واریانس تمتغیرها را توضیح دهند. م

 

 

 

 

 

 

 
1. Ford, Maccallum & Tail 
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 وری پژوهشینامة بهره های آماری پرسششاخص -2جدول 

 عامل
  زیر

هاعامل  

های آماریشاخص  

میزان 

 اشتراک

  زیر

 عامل

مقدار 

 ویژه

درصد  

واریانس 

شدهتبیین   

درصد تراکمی 

واریانس 

شدهتبیین   

هاگویه  

ره
به

ی
هش

ژو
ی پ

ور
 

03/3 نگارش اخالق پژوهش  1 63/4  47/6  47/9  
32 ،31 ،

30 ،29  

عوامل 

ایمؤسسه  

قوانین 

 مقررات
60/2  2 02/4  11/8  59/17  

43 ،42 ،

41 ،40  

عوامل 

ایمؤسسه  

دسترسی 

 به سایت
41/2  3 78/3  53/7  12/25  

53 ،52 ،

50 

 پژوهش
کاربرد 

 نتایج
40/2  4 50/2  50/7  62/32  

29 ،28 ،

27 

عوامل 

 پژوهشیدانش

 ارادة

 پژوهش
04/2  5 99/1  38/6  01/39  

17 ،15 ،

14 

عوامل 

 پژوهشیدانش

 انگیزة

 بیرونی
98/1  6 90/1  20/6  20/45  10 ،9 ،8  

عوامل 

ایمؤسسه  
96/1 بودجه  7 71/1  13/6  32/51  

47 ،46 ،

45 

 پژوهش
تفکر 

 پژوهشی
80/1  8 39/1  64/5  97/56  

36 ،35 ،

34 

عوامل 

 پژوهشیدانش

 انگیزة

 درونی
73/1  9 20/1  39/5  36/62  7 ،5 ،4  

 

های حاصل از استفاده شد. در تحلیل عامل، عاملهای اصلی برای تحلیل عامل از روش تحلیل مولفه 

تفسیر ترین شیوه قابلآسانترین طرح را که به ند تا مطلوبشو چرخش داده میتحلیل اولیه معموالً

عاملی مربوط به تحلیل  یافتةجدول شمارة سه نتایج حاصل از ماتریس چرخشدست آید. است، به

ر را است. اعتبابررسی اعتبار واگ  ،دهد. یکی از اهداف تحلیل عاملی اکتشافیها را نشان میعوامل سؤال 

های و با عامل  5/0، مقداری بیشتر از  ال با عاملی که در آن قرار داردواگرا زمانی وجود دارد که هر سؤ

ها حداقل ، بار عاملی سؤال رو(؛ ازاین2005باشد )کاستلو و آزبورن،   5/0دیگر دارای مقادیری کمتر از  

بودند یا در دو عامل   5/0سؤال که دارای بار عاملی کمتر از    ، چهارنظر گرفته شد. در این مرحلهرد  5/0

ماندة مربوط به سؤال باقی 29عامل برای  ، نُهدر این تحلیل ، حذف شدند. درکل،بار عاملی داشتند

 . ()جدول شمارة چهار وری پژوهشی شناسایی شدندبهره
 



 81                                                                           ... وری بهره بر ثرؤم عوامل ابزار یابی اعتبار و ساخت  
 

 یافتهبارهای عاملی چرخش -4جدول 

  عامل عاملزیر سؤال بارعاملی

84/0 4 

 انگیزة درونی -1

 پژوهشیدانش

 

ره
به

ی
هش

ژو
ی پ

ور
 

63/0 5 

51/0 7 

63/0 8 

 9 72/0 انگیزة بیرونی -2

80/0 10 

62/0 14 

 15 57/0 ارادة پژوهش -3

63/0 17 

65/0 29 

 نگارش -4

 پژوهش

75/0 30 

78/0 31 

58/0 32 

60/0 37 

 38 81/0 کاربرد نتایج-5

69/0 39 

74/0 34 

 35 68/0 پژوهشیتفکر  -6

52/0 36 

73/0 40 

 قوانین و مقررات -7

 ایعوامل مؤسسه

72/0 41 

67/0 42 

65/0 43 

71/0 45 

 46 77/0 بودجه -8

60/0 47 

61/0 50 

 52 82/0 دسترسی به سایت -9

86/0 53 
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برابر  اصلی ، در مطالعةوری پژوهشی با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخنامة بهرهپایایی پرسش

نیز نامه است. پایایی بقیة عوامل پایایی مناسب این پرسشدهندة دست آمد که نشانهب 80/0 با

  د.آمیز گزارش شیتموفق

تا بتوان متناسب   به مدل مناسب رسید  هاشد با پاالیش سؤالز تحلیل عاملی اکتشافی سعی  با استفاده ا

ز تحلیل آمده ادستههای بتحلیل عاملی تأییدی برای عاملبا ادبیات پژوهش این مدل را ارزیابی کرد.  

برای هریك از  23نسخة  آموس افزارجی نرمخرو پنج های سه تاعاملی اکتشافی بررسی شد. نگاره

 . عوامل هستند

پژوهی و سه زیرعامل انگیزة درونی، یل عاملی تأییدی را برای متغیر دانشنتایج تحل  شمارة یك،شکل  

طورکه نتایج همان دهد.انگیزة بیرونی و ارادة پژوهش که درمجموع شامل نُه سؤال هستند، نشان می

 1برازش نیکویی   شاخص  دارای حد نصاب الزم هستند و بنابراین  شاخص های برازندگی  د،دهنشان می

هستند و  9/0نزدیك به  3شاخص استاندارد شده برازش  و 9/0باالتر از  2شاخص برازش تطبیقی و 

ریشه میانگین مربعات  دست آمده است؛ اما مقدارهبدو و سه  بین 4کای اسکوئر بهنجار شده مقدار

 .برازش مناسب داردمدل  ،ه به معیارهادست آمده است. با توجه ب 05/0بیشتر از  5خطای بر آورد
 

 
 پژوهشیلیل عامل تأییدی برای عوامل دانشتح -1 شکل

 
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) 
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گارش، کاربرد نتایج و تفکر نو سه زیرعامل  پژوهش ایج تحلیل عاملی برای متغیرنت شکل شمارة دو،

مقدار معیارهای شاخص   ،. طبق نتایجسؤال هستند  10دهد که درمجموع شامل  ا نشان میشی رپژوه

، کلدر است که دست آمدههب 9/0االتر از نیکویی برازش، برازش هنجار شده، و برازش تطبیقی بهای 

تفکر پژوهشی   براین، رابطة زیرعاملعالوه  . مناسب مدل متغیر پژوهش استبرازش نسبتاً  دهندةنشان

 معنادار نشد. 34ال سؤبا 

 
 لیل عامل تأییدی برای متغیر پژوهشتح -2شکل 

 

، ای و سه زیرعامل قوانین و مقرراتیل عاملی برای متغیر عوامل مؤسسه نتایج تحل شمارة سهشکل 

مقادیر   ،. طبق نتایجسؤال هستند  10دهد که درمجموع شامل  دجه و دسترسی به سایت را نشان میبو

هستند؛   95/0باالتر از    1لویس  -توکرو    و برازش تطبیقی  شاخص های استاندارد شده برازش  معیارهای

، کلاست که در دست آمدههب 05/0 تر ازگریشه میانگین مربعات خطای بر اورد بزر ولی مقدار

 است. برازش مناسب مدل دهندةنشان

 
1. Tuker Lewis (TLI) 



 1398مرداد و شهریور، 55مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                                     84
 

 
 ایل تأییدی برای متغیر عوامل مؤسسهتحلیل عام -3شکل 

 

و  متغیرهای مکنون 2مرکب، پایایی هامربوط به سؤال 1)الندا( بارهای عاملی شمارة پنج،جدول 

که در جدول نشان طوردهد. هماننشان می  برای متغیرهای مکنون  را  3شدهمیانگین واریانس استخراج 

، . همچنینقبول استاست و قابلدست آمده  هب  5/0از    ها بیشتر، بار عاملی بیشتر سؤال داده شده است

، بنابراین  ؛دست آمده استهب  5/0از    برای غالب متغیرهای مکنون بیشتر  هشدمیانگین واریانس استخراج 

، اعتبار همگرا برای متغیرهای مکنون برقرار است. پایایی شدهرودن دو شرط ذکببا توجه به برقرار

قرار دارد. متغیرهای مکنون  و در حالت مطلوب  7/0از  برای اغلب متغیرها بیشتر متغیرهای مکنون

 . ندداشت 7/0کمتر از پایایی  و تفکر پژوهشیپژوهش  ی، ارادةانگیزة بیرون

 

 

 

 

 

 
1. λ 

2. Compound Reliability (CR) 

3. Average Variance Extracted (AVE) 
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 شدهمیانگین واریانس استخراج نتایج بارهای عاملی، پایایی متغیرهای مکنون و -5

 λ C.R AVE هاسؤال  عاملزیر

 انگیزة

 درونی

 59/0 انجام کارهای پژوهشی دارم. عالقة زیادی به 1

70/0 53/0 2 
کنم که نتایج ، احساس میزیرا ؛برملذت می پژوهشاز انجام 

 .شودآن استفاده می
83/0 

 74/0 برم.لذت می پژوهشاز نوآوری در  3

 انگیزة

 بیرونی

 91/0 نقدی است. از انجام کار پژوهشی دریافت جایزةام انگیزه 4

66/0 47/0 5 
عنوان پژوهشگر برتر از انجام کار پژوهشی انتخابم به امانگیزه

 است.
54/0 

 53/0 همکاران است.نجام کار پژوهشی جلب تحسین ام از اانگیزه 6

 ارادة

 پژوهش

 40/0 د.های درسی مفید در توسعة پژوهش نقش دارتألیف کتاب 7

60/0 41/0 
8 

پژوهی را المللی دانشبینهای داخلی و شرکت در همایش

 افزاید.می
92/0 

9 
پژوهی را افزایش های مطالعاتی دانشاستفاده از فرصت

 دهد.می
46/0 

 نگارش

10 
، کاری اندمشارکت داشته  پژوهشکسانی که در    نام  نکردنذکر

 اخالقی است.غیر
75/0 

70/0 51/0 

11 
اخالقی کاری غیر ترتیب نویسندگان پژوهش نکردنرعایت

 است.
77/0 

12 
ی از رزومه یا بیوگرافی کاری واقعانتشار فهرستی غیر

 اخالقی است.غیر
79/0 

13 
مقاالت علمی در توسط داوران  نکات علمی نکردنرعایت

 اخالقی است.پذیرش مقاالت غیر
54/0 

تفکر 

 پژوهشی

14 
بودن نتایج کمك به کاربردی رهبری پژوهشنه در تفکر خالقا

 کند.می
13/1 

50/0 47/0 15 
بودن نتایج کمك به کاربردی ورانه در رهبری پژوهشنوآتفکر 

 کند.می
31/0 

16 
بودن نتایج کمك های انجام پژوهش به کاربردیداشتن مهارت

 کند. می
17/0 

کاربرد 

 نتایج

17 
انتخاب موضوع پژوهش گامی درجهت حل مشکالت جامعه 

 است.
59/0 

70/0 61/0 18 
بودن نتایج کمك اهمیت انتخاب موضوع پژوهش به کاربردی

 کند.می
01/1 

19 
های ورزشی در رهبری پژوهش به ارگانتعامل دانشگاه با سایر  

 کند.بودن نتایج کمك میکاربردی
67/0 
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 شدهمیانگین واریانس استخراج مکنون و نتایج بارهای عاملی، پایایی متغیرهای -5جدول  ادامة

 λ C.R AVE هاسؤال  عاملزیر

قوانین و 

 مقررات

20 
پژوهشی های ی طرحهانامهآیین موردرسانی دراطالع

 گیرد.درستی انجام میبه
73/0 

71/0 50/0 

21 
علمی های تشویقی به اطالع اعضای هیئتنامهآیین

 رسد.می
75/0 

22 
رسانی مناسب برای اطالع روزآمد اساتید از اطالع

 علوم ورزشی وجود دارد. های پژوهشی، در حوزةاولویت
75/0 

23 
ای دانشکدهی درونهاهمایشها به برگزاری دانشکده

 اهتمام دارند.
57/0 

 بودجه

24 
در حوزة ورزش   های پژوهشیکافی برای انجام طرحبودجة  

 گیرد. سهولت دراختیار پژوهشگران قرار میبه
60/0 

81/0 71/0 
25 

توانند از حمایت مالی پژوهشگران علوم ورزشی می

 شوند.مند های خارج از دانشگاه بهرهسازمان
81/0 

 64/0 وجود دارد.مجالت واحد دانشگاهی کافی برای  بودجة 26

 به دسترسی

 سایت

27 
های پژوهشی کافی برای دسترسی اساتید به سایتامکانات  

 در خانه وجود دارد.ازطریق مؤسسة محل کار 
64/0 

81/0 66/0 
28 

طور کافی بدنی بههای اطالعاتی داخلی در تربیتبانك

 د.نوجود دار
81/0 

 60/0 وجود دارد.وجوی مقاالت حمایت کتابخانه برای جست 29

 

 گیریبحث و نتیجه 
که   کرد استفاده پایا و معتبر ابزاری از باید وری پژوهشیبهره سنجش برای  ،شد بیان  طورکههمان

 بدنی علمی تربیتاعضای هیئتوری پژوهشی بهره  میزان برای استنادقابل و دقیق ایکنندهمنعکس

 برای مناسب یابزار شدهساخته  نامةپرسش مطالعه، این از آمدهدستبه نتایج به توجه باکه  باشد

 نوعی ،داشت وری پژوهشی وجودبهره  درمورد که ایپیشینه  براساس  .وری پژوهشی استبهره  سنجش

 مفهومی الگوی این .ی شدارزیاب کم ی و کیفی مرحلة دو درکه شد  استخراج  جامع مفهومی الگوی

 داد نشان نتایج. یافت توسعه  وری پژوهشیبهره  با مرتبط  دانش درنتیجه، و شد آزمون تجربی طور هب

 پژوهش در ند.باش ثیرگذارتأ  وری پژوهشیبهره کیفیت بر دنتوانعامل میزیرنُه  و اصلی عامل سه که

  .شدند معرفی وری پژوهشیبهره عوامل  ای از سسهمؤو  پژوهش  پژوهی،  دانش چون اصلی یعوامل ،حاضر

پژوهی )محیطی( )انگیزة درونی برابر با های دانشآمده از زیرعاملدستهخصوص بارهای عاملی بدر

، شایان ذکر است که مدیران باید از (60/0 برابر با پژوهشی و ارادة 66/0برابر با  بیرونی ، انگیزة7/0
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پایین خواهد بود. وری پژوهشی ، عملکرد بهرهصورتاین؛ درغیرپژوهشی دانشگاه حمایت کنندمحیط  

ر بهبود مؤثر ددر بررسی عوامل  (2008پور و رحیمی )آمده با نتایج پژوهش رجاییدستهنتایج ب

رهای متغیکه  باره( دراین 2009، مطالعة حجازی و بهروان )عملکرد پژوهشی اساتید و همچنین

وری پژوهشی رات بهره تغییاز درصد  63ارتباطی با همکاران حدود  سیستم مشاوره، انگیزه و شبکة

 ( بیان2011پور )ت. حسین ، همسو اسکندشده تبیین میرهای ذکعلمی را در دانشکدهاعضای هیئت

یان و چیوانجام پژوهش هستند.  موانع شخصی از عوامل بازدارندة کمبود امکانات پژوهشی وکه کرد 

 آثاری  تبط،حمایت نهاد مر پژوهشگر و شایستگیکه  در بررسی خود عنوان کردند (2009) همکاران

دادند که در مطالعات خود نشان    (2016)  1مویا و اورینگو  .رندوری پژوهشی دامستقیم بر افزایش بهره 

های تأثیرگذار محدودیتجمله   های سازمانی ازهای فرهنگی و محدودیتمحدودیت منابع، محدودیت

های نایروبی هستند. ازجمله مفاهیم و مسائل تأثیرگذار دیگر نیز وری پژوهشی در دانشکدهبر بهره

( دربارة 2016)  2الراحله  پژوهش اشاره کرد.  های پیچیدةتوان به کمبود پاداش پژوهشگران و روشمی

پژوهشی عربستان سعودی    دانشگاه طیبة  علمیوری پژوهشی اعضای هیئتیزش بر بهرهثیر عوامل انگتأ 

شده رهای ذکعلمی دانشکدهکه نیازهای اساسی برای اعضای هیئت  به این نتیجه رسیدانجام داد. وی  

 شوند و دروری پژوهشی میکافی هستند که باعث افزایش بهره پاداش و امکانات پژوهشی شامل

 علمی جهانی بهبود خواهد یافت. ا در جامعةهوری پژوهشی، وضعیت دانشکده، با افزایش بهرهنهایت

دان نشان دادند عواملی وری پژوهشی دانشمن( درزمینة عوامل مؤثر در بهره2017ول و همکاران )ئپا

، توانایی کار در محدودیت، خالقیت، پشتکار و تعهد  ، شاملشوندوری پژوهشی میکه باعث تأثیر بر بهره

توسط   بندی زمان کاری و کنترل آنهستند؛ بنابراین، با تقسیمهای تشویقی و انگیزة پیشرفت  سیاست

وهشی اختصاص دهند تا های پژی از زمان کاری خود را به فعالیتاساتید درصد ها،مدیران دانشگاه

ها با ایجاد ، مدیران دانشگاهکنار این موارد. درمطلوب باشد حدها دروری پژوهشی آنعملکرد بهره

 ،انجام پژوهش آل برایکردن شرایط ایدهوهش دربین اساتید و فراهمی مثبت درخصوص پژنگرش

کردن اینکه تالش اساتید خص علمی تقویت کنند. با مشپژوهشی را در اعضای هیئت ه و ارادةانگیز

 اختیار امالً ت و در این راه اساتید کر ارتباط اسصورت مستقیم با نتایج پژوهش دبهها  پژوهش  درزمینة

راه اهداف  مهم و تأثیرگذار درعنوان یك شاخص ارزیابی شان بهمحصول پژوهشینیز تام دارند و 

  حد مطلوب نگه داشت.ها را دراراده و انگیزة پژوهش آن بایدکار خواهد رفت، پژوهشی دانشگاه به

 برابر با )نگارش پژوهشهای عامل ملآمده از زیرعادستهخصوص بارهای عاملی ب، دردیگرطرفی از

ها با آموزش که دانشگاهباید اذعان کرد (، 7/0برابر با  کاربرد نتایج و 5/0برابر با ، تفکر پژوهشی 7/0

 
1. Moia & Oringo 

2. Alraheleh 
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بر حمایت  ند عالوهتوانکردن و تجربة کافی، میهای پژوهشآوردن مهارتدستهاساتید خود برای ب  به

مهارت کافی و الزم را اساتید که مانیز ،زیرا ارمغان آورند؛نیز بهپژوهی را دانش هابه آنکردن و کمك

درحالی است که  . اینها خواهند داشتنفس بیشتری نیز برای انجام پژوهش، اعتمادبهداشته باشند

، به حمایت از اساتید پژوهشی مناسب  هایموضوعیا پیدا کردن    های پژوهشی بزرگبرای طراحی پروژه

(، 2008پور و رحیمی )مطالعات رجاییهمگام با نتایج  نیاز است. نتایج یادشده باتجربه و متخصص

ها نیز نشان داد که بهبود ( است. نتایج مطالعات آن2011)سا  و پار  ( و عزیزی2009و بهروان )  حجازی

رویکردهای سازمانی،  طرفی نیازمند انجام اصالحات درپژوهشی اساتید در علوم انسانی، ازعملکرد 

های ، مشروط به اجرای برنامهدیگرگذاری پژوهشی است و ازطرفها و سیاستآموزش مهارت

بع مناسب کردن شرایط و مناای اساتید درزمینة پژوهش و فراهمهای حرفهتوانمندسازی و تقویت بنیه 

( 2009چیان و همکاران )یونتایج پژوهش  اساتید است.  وسط  های پژوهشی تعلمی برای انجام فعالیت

وری پژوهشی مستقیم بر افزایش بهره آثاری تبطمرحمایت نهاد  پژوهشگر وشایستگی که داد نشان 

ه مدیریت ک رسیدند به این نتیجه (2016( و مویا و اورینگو )2015) 1هولیستر و اسکرودر . رنددا

 شوند. وری پژوهشی میبهبود بهره هایی هستند که باعث سنجی شاخصوتحلیل کتابمعنوی و تجزیه 

سمینارها البته اغلب    پژوهشی را برگزار و ارائه کنند؛  ند تا سمینارهایهست  ها در تالش، دانشگاهامروزه

بر  نند مفید باشند که عالوهتواکنند و زمانی می فقط با دانش اساسی مرتبط برخورد میمعموالً

نوین های  های آماری جدید و روشها )مانند معرفی روشآن   بودننوآورانههای جالب سمینار و  موضوع 

وری پژوهشی ی خروجی و نتایج کاربردی مثبت برای استفاده و بهبود بهرهداراها( آوری دادهجمع 

 نظر باشند. درزمینة علمی مورد

انین و مقررات پژوهشی ای )قوهای عامل مؤسسه آمده از زیرعاملدستهنتایج مربوط به بارهای عاملی ب

دهد که ( نشان می81/0برابر با  دسترسی به سایت و 81/0برابر با  پژوهشی ، بودجة71/0برابر با 

پژوهشی وری فق عمومی هستند و ادعا دارند که برای افزایش میزان بهره اساتید دارای یك توا بیشتر

ل دسترسی، ها و تسهیتم پایگاه دادهند. بهبود سیسقبول فراهم شودرحد قابل پژوهشیباید امکانات 

خود، کمك به پژوهشگران برای انجام وظایف تخصیص منابع الزم، تهیة یك سیستم مرکزی برای 

و اساتید از انجام  برای اطمینان پژوهشگرانپژوهشی  شدة بودجةیت امکانات، تعیین حسابمدیر

ازجمله مواردی هستند که برای  ،های حین فعالیت پژوهشیژوهش بدون ایجاد موانع و محدودیتپ 

. نتایج رسندنظر میوری پژوهشی ضروری به ، برای ارتقای بهره کیفیتهای مطلوب و باانجام پژوهش

پور (، حسین2006ی )(، فعلی، پزشکی راد، و چیدز2004) عبدی هایاین پژوهش با نتایج پژوهش

 .( همسو است2011) و پارسازیزی ( و ع 2011پور ) ق ، صباغیان و صالح صد(، کریمیان2011)

 
1. Hollister & Schroeder 
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  ( 2015هولیستر و اسکرودر ) ( و2014و همکاران ) سیلورمن (،2009) چیان و همکارانیو ،همچنین

وتحلیل مدیریت معنوی، تجزیه مالی،حمایت  بیان کردند که در مطالعات خود (2016الراحله ) و

 آثاری تبط،نهاد مرپژوهش و پشتیبانی مدیریت  امکانات پژوهشی کافی، تأمین بودجة سنجی،کتاب

های در بررسی  (2016مویا و اورینگو )  ( و2014)  اوکیکی  .رندوری پژوهشی دامستقیم بر افزایش بهره

بودن توان به محدودیت مالی و کموری پژوهشی مید که ازجمله موانع بهرهخود به این نتایج رسیدن

توان به کمبود بودجه، ازجمله مفاهیم و مسائل تأثیرگذار دیگر نیز میپهنای باند اینترنت اشاره کرد و  

 پژوهش اشاره کرد. های پیچیدةات پژوهشی، تجهیزات ناکافی و روشضعف مدیریت، کمبود انتشار

باشند و با شفافیت شی داشته  ای به بازنگری در قوانین و مقررات پژوهها باید توجه ویژه، دانشگاهامروزه

 ،گیر در قوانین و مقرراتوپاهای دست، نبود موانع و محدودیتها و همچنینهای آنموارد و تبصره

د. های پژوهشی خود شونبرای بیشترکردن فعالیت ث تشویق و دلگرمی اساتید و پژوهشگرانباع 

 ها که تقریباًدر دانشگاه هشگرانهای پژونبودن بودجة مالی کافی برای پژوهش، مشخصدیگرازطرف 

برای اساتید  شودند، باعث میبر این عقیده بود علمی حاضر در این مطالعه نیزاعضای هیئت بیشتر

اساس،  شوند؛ براینبه تالش مجبور  هایشانمالی خارجی برای انجام پژوهش آوردن منابعدستهب

هر  هایپژوهشبا توجه به اهمیت و به میزان کافی  ،مالی ا باید در ابتدای هر دورةهمدیران دانشگاه

علمی دغدغه و نگرانی تا اعضای هیئت های مالی داشته باشندتوجه خاصی به تعیین بودجه  ،رشته

 های پژوهشی خود نداشته باشند. برای انجام فعالیت

ازلحاظ امکانات ها علمی حاضر در این پژوهش اذعان داشتند که دانشگاهاعضای هیئت، همچنین

 ای برای های کتابخانههای اطالعات داخلی و حمایتبودن بانكهای پژوهشی، مکفیدسترسی به سایت

ها ضعف دارند؛ بنابراین، مدیران دانشگاهپایینی قرار دارند و نقاطوجوی مقاالت، در سطح روبهجست 

را دراختیار اساتید و پژوهشگران  هاوانند با تجهیزکردن امکانات ذکرشده و سهولت دسترسی، آنتمی

با سرعت بیشتری  ،های پژوهشی خود را با داشتن اطالعات الزم و کافی و همچنینبگذارند تا فعالیت

درست از نتایج  بر استفادةها دست یابند و عالوهدهند تا به اهداف پژوهشی مدنظر دانشگاهانجام 

امید است تبیین  وهشی در سطح دانش کشور شوند.وری پژ، باعث افزایش و بهبود بهرهآمدهدستهب

بررسی عوامل  بر مبانی نظری و پیشینة پژوهش همراه با ابزار معتبر و باثباتی که برایمدلی مبتنی

مهم و  بدنی ساخته شد، توانسته باشد گامعلمی تربیتوری پژوهشی اعضای هیئتؤثر در بهرهم

، که انجام شد پژوهشی رسدنظر میسودمندی در پیشبرد و توسعة علوم مدیریت ورزشی باشد. به

ن مراکز آموزش عالی در سطح کشور ها و مسئوالی سطح آگاهی مدیران دانشگاهتواند به ارتقامی

هشی اساتید پژوهای ند فعالیتگذار بر روهای تأثیرادراک بهتری نسبت به اهمیت مؤلفهتا  کمك کند  

وری پژوهشی در ، بهبود بهرهنهایتیشبرد رساله و اهداف پژوهشی و درها در پ علمی و نقش مهم آن
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های رفتن نگرش و انگیزهگها که باعث توسعة دانش خواهد شد، داشته باشند. درنظرسطح دانشگاه

های ی انتخاب موضوعهاو تجهیزات پژوهشی و راهامکانات    علمی، نظرهای اساتید دربارةاعضای هیئت

به هایی هستند که در این پژوهش های پژوهشی، ازجمله یافتههای انجام فعالیتپژوهشی و مهارت

را دراختیار آینده  از  تری  وشن رنند تصویر  توای مدل میهاها اشاره شده است. عوامل اصلی و زیرعاملآن 

ند. رابطه قرار دهو علوم ورزشی درهمین بدنیشتة تربیتر ویژه درها بهمدیران و مسئوالن دانشگاه

، چندان آسان و کندکردن نتایجی که این پژوهش پیشنهاد میه برآورد درنهایت، ممکن است

های مهمی به گام ندوضوح توانستهای این پژوهش بههای مدنظر نباشد؛ اما یافتهدردسترس مخاطب 

 . وری پژوهشی استفاده شوندبیین و بهبود بهرهآمیزی برای تفقیتطور موتوانند بهد که میناشاره کن

بدنی و های تربیتها و مسئوالن دانشکدهنکتة کاربردی پژوهش حاضر این است که مدیران دانشگاه

 های پژوهشی استفادةتوانند از نتایج این پژوهش برای بهبود و پیشرفت فعالیتعلوم ورزشی کشور می

زمره دانش رو  امل اصلی جهت حرکت همگام در توسعةر خطیر که ع این ام  برند و برای توسعةالزم را ب

 حاضر پژوهشکاربردی  توان به جنبةآنچه می ،در پایان ، قدم بردارند.در سطح جهانی امروزه است

ماری آ وری پژوهشی در جامعةگیری بهرهریابی ابزاری است که برای اندازهاشاره کرد، ساخت و اعتبا

شور دهد که تاکنون در کر ساخته شده است. پیشینه نشان میبرای اولین بار در کشو این پژوهش،

ی پژوهشی در کشور ساخته نشده است؛ بنابراین، پژوهشگران ورچنین ابزاری برای بهبود بهره

 سهولت از این ابزار در مطالعات خود استفاده کنند.توانند بهمی
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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. 
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