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Introduction 
The purpose of current research is to Design and validation of a model for 

Research development among faculty members and instructors at Farhangian 

University 

 

Method 
The current research is applied and of Mixed-method type. The 

participants in the qualitative part included 12 experts and specialist in 

human resources and teacher training, and in the quantitative part there were 

806 professors and faculty members of campuses of Farhangian University, 

among them, 260 people were selected as a sample by multi-stage cluster 

random sampling. The research tool included two researcher-made 

questionnaires on the research development of academic staff members and 

pairwise comparisons based on the process of hierarchical analysis. The 

statistical tests used included confirmatory factor analysis, sample t-test and 

hierarchical analysis process. 

 

Results 
The findings of the qualitative section included five sub-themes of 
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Research development in the form of: 1- Preparation and improvement, 2- 

Citizenship behavior, 3- core research, 4. Professional groups and 5- 

Foresight. And the validity of the conceptual model obtained by fitting 

goodness indicators was confirmed. Also, the findings showed that the 

current level of research development of academic staff members in terms of 

preparation components, citizenship behavior, professional group, and 

foresight, was at a relatively favorable level and in terms of the core research 

component, it was in an unfavorable situation. Another finding is that the 

components of research development in terms of importance include core 

research (with a relative weight of 0.284), professional group (with a relative 

weight of 0.276), preparation (with a relative weight of 0.167), foresight 

(with a relative weight of relative 0.163) and citizenship behavior (with 

relative weight 0.110); was determined.  

 

Discussion 
According to the statistical results, the design and validation of a model 

for Research development among faculty members and instructors at 

Farhangian University was obtained, and the current status of Research 

development and the importance of its components were determined. 

 

Keywords: Research development, faculty members and instructors, Farhangian 

University  
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 هوازا چمران دیشه دانشگاه تییترب علوم یمجله
 29 سال ششم، ی دوره ،1001 ستانپاییز و زم

 204-240 ص: ص ،2 یشماره

 
 
 

 و علمی هیأت اعضای پژوهشی بالندگی الگوی اعتباریابی و طراحی
 فرهنگیان دانشگاه مدرسان



 درویشی العابدین زین
 مهاجران بهناز

 فرشید اشرفی سلیم کندی

 چکیده
مدرسانوعلمیهیأتاعضایپژوهشیبالندگیلگویاعتباریابیاوطراحیحاضرپژوهشهدف
درمشارکتکنندگان.استاکتشافیآمیختهنوعازوکاربردیحاضرپژوهش.باشدمیفرهنگیاندانشگاه
اساتیدکمیبخشدرومتخصصانوصاحبنظرانمنابعانسانیوتربیتمعلمازنفر21شاملکیفیبخش

نفربه180هاازبینآنکهبودند،نفر608تعدادبهفرهنگیاندانشگاههایپردیسعلمیهیأتاعضایو
دوشاملپژوهشابزار.بهعنواننمونهانتخابشدندایمرحلهچندایخوشهتصادفیگیریروشنمونه
تحلیلفراینداساسبرزوجیمقایساتوعلمیهیأتاعضایپژوهشیبالندگیساختهمحققپرسشنامه
استبودهبیمراتسلسله واینمونهتکتیتائیدی،عاملیتحلیلشاملآماریاستفادهموردهایآزمون.
بودمراتبیسلسلهتحلیلفرایند بهاییافته. بالندگیفرعیمقوله5شاملکیفیبخشازآمدهدسته

ای،حرفهایهگروه-4محوری،پژوهش-3شهروندی،رفتار-1بهبود،وسازیآماده-2قالبدرپژوهشی
برازشنیکوییهایشاخصهتوسطآمدهدستبهمفهومیالگویاعتباروگردیدهشناسایینگریآینده-5

گردیدتائید لحاظازعلمیهیأتاعضایپژوهشیبالندگیموجودسطحکهدادنشانهایافتهچنینهم.
لفهؤملحاظازومطلوبنسبتاًسطحدرنگری،آیندهای،حرفهگروهشهروندی،رفتارسازی،آمادههایلفهؤم

داشتقرارنامطلوبوضعیتدرمحوریپژوهش نظرازپژوهشیبالندگیهایلفهؤمکهایندیگریافته.
با)سازیآماده،(178/0نسبیوزنبا)ایحرفهگروه،(164/0نسبیوزنبا)محوریپژوهششاملاهمیت
.گردیدتعیین؛(220/0نسبیوزنبا)شهروندیرفتارو(283/0نسبیوزنبا)نگریآینده،(287/0نسبیوزن



فرهنگیاندانشگاهمدرسان،وعلمیهیأتاعضایپژوهشی،بالندگی:کلیدی  های واژه
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 مقدمه
دورانتمایزسببکنونیجهاندرفناوریوفرهنگیعلمی،سریعتحوالتوپیشرفت

)استشدهگذشتهجهانباکنونی .Vlik Bani, Ganbari & Sarchahani, 2016)با کهآن.

آن،دستورهایهنوزوآیدیمبشمارمدیریتقلمرودرتازهنسبتبهاییدهپدسازمانیبالندگی

شایانیبسیارگسترشازکنونیچهاردههدرولی،استوارشدهویبندصورتخور،دریاگونهبه

بودهبرخوردار ((Najarpour Ostadi & Taghizadeh, 2012است کهنهادهاییازیکی.

 استعالیآموزشاست،اهمیـتحـائزبسیارآندرانسانییةسرمامدیریترویکردیریبکارگ

Moradi et al., 2016)به دانشگاه امروزه چرخه(. و اقتصاددانشمحور در عاملیمهم عنوان

ریبهشمارآمدهورشدوتعالی،عاملیکهموتورمحرکدانشبشنمایدینوآوریایفاینقشم

دنبالدارد به et al., 2021, 168Meshki Hassanabad)جوامعرا  یزیربرنامهاساسینبرا(.

 et)درونیوبیرونیدانشگاه،اهمیتبسیاریداردیهابرایتوانمندسازیوپاسخگوییبهچالش

al., 2019, 220Arbab Shirani.)هاومراکزآموزشعالیدرشدانشگاهجایگاهونقکهییازآنجا

اجتماعیوفرهنگیکشورتع استونیرویانسانیمتخصصموردکنندهیینتوسعهاقتصادی،

بخش میهانیاز تربیت عالی آموزش بخش توسط انسانیشوندیمختلف، منابع مدیریت ،

 به(اعضایهیأتعلمیخصالبا)دانشگاه آنها توسعه تقویتو روحو وجانآموزشمثابه

زیربنایتوسعهسایربخش et al., 2019, 178Romiani)هااستعالی، در(. برهمیناساس،

آموزش نظام بهچارچوب فرهنگیان دانشگاه نیز ایران کشور وعالی نوپا دانشگاهی عنوان

ولیتئکشور،مسعالیهاومراکزآموزشدانشگاهترینیوراهبردترینیدییکیازکلحالیندرع

گرفته میشکلالترازنظامجمهوریاسمعلمیتدارشدهوباهدفتربراعهدهمعلمیتاصلیترب

ضرورتتحققاینهدفبلندوآرمانی،دانشگاهفرهنگیانبیشازهردانشگاهاست.باعنایتبه

ت.عالیکشورنیازمندبرخورداریازالزاماتاساسیعملکردکیفیاسدیگریدرنظامآموزش

گمانیب اعضای و استادان وجود صاحبصالحهیأت، و توانمند واحرفههاییتعلمی ی

ایندانشگاهویژه،هاییتبهعملکردوفعالبخشییفیتازعواملبنیادیدرکاراییوکپژوهشی

.(javedani et al., 2020, 300-301)وتربیتمحوراستگرایتمأمور

 گذشته از بیش خود علمی هیأت اعضای وریبهره افزایش راستای در فرهنگیان دانشگاه

 که حالی در.نماند باز تغییرات قافله از تا باشدمیوبالندگی رشد فعالیتهای وهابرنامه نیازمند
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 برای مدونهایریزیدربرنامه سال 50 از بیش یسابقها دنیا مطرحهایدانشگاه از بسیاری

دانشگاه در اما دارند، خود علمی هیأت اعضای بالندگی  دانشگاه خصوص به و ایرانهای

بیش فرهنگیان  دارای و هستند فعالیت به مشغول آن در علمی هیأت عضو نفر 600 از که

 دانشگاه علمی هیأت اعضای که آنجا باشدوازمینفر 87000 به نزدیک دانشجویی جمعیت

اصلی راه مهمترین از یکی دهند،میتشکیل را آن هسته  در برتر کیفیت به یابیدستهای

 اعضای بالندگی و رشد است، آن علمی هیأت اعضاییمهارتها و دانش نگرش، ارتقای دانشگاه

 جهت ابزارها ازمهمترین یکی هم و دانشگاه اهداف مهمترین از یکی خود هم علمی هیأت

زمینه در برتر کیفیت به یابیدست  باشدمیفناوری و فرهنگی پژوهشی، آموزشی،های

(Kazempour, Shekibai & Berari, 2020, 6-7).

کیفیتبهبخشیدنبهبوددرعلمیهیأتپژوهشیاعضایبالندگیتأثیرونقشبهتوجهبا

منظوربهاستضروریگیریدانشجویان،یاد-فرآیندیاددهیارتقایودانشگاهیهایآموزش

مرکزتر،اثربخشپژوهشیگیبالندهایبرنامهوکیفیتباالترینبادانشگاهیهایآموزشارائه

واجراتدوین،سیستمینگرشیباراپژوهشیبالندگیهایبرنامهبتوانتاگرددایجادبالندگی

اعضایپژوهشیهایمولفهکهاستاینشودمیمطرحکهسوالیبرایناساس.بخشیدبهبود

وهالفهؤمازیکهراهمیتمیزانوهستند؟هاکدامفرهنگیاندانشگاهاساتیدوعلمیهیأت

دارد؟قرارسطحیچهدرهاآنازیکهرموجودوضعیت
 

 پیشینه و نظری مبانی

علمیازدهههفتادمیالدیواردفرهنگآموزشعالیشدههیأتمفهومبالندگیاعضای

بولاکثریتاستاماعلىرغمکاربردوسیعورایجآن،یکتعریفکاملوجامعکهموردق

ندارد وجود هنوز باشد، . بالندگیاعضایهایفعالیت»برخیمعتقدندکه موضوع مربوطبه

شکلهیأت زمان و نوزدهم قرن از فرصتعلمی برنامه گیری ارتقایهای برای مطالعاتی

هایمتمادی،ازهارواردشروعشدهاستکهتاسالعلمیدردانشگاههیأتایاعضایحرفه

ایندرحالیاستکهدر.«شدعلمیاستفادهمیهیأتامهدرراستایبالندگیاعضایاینبرن

برمطالعاتیعمدتاًهایبالندگیبهجایتأکیدبربرنامهفرصتهایجدیدبیشتربرنامههایدهه

اعضای معارفه جلساتتوجیهیو روشهیأتمواردیچون شده، استخدام تازه هایعلمی

 .(ghroneh et al., 2014, 56)انوهمچنینفناوریآموزشیمتمرکزشدهاستارزشیابیدانشجوی
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Sorcinelli et al. (2006)دوره پنج علمی هیأت بالندگیاعضای فرآیند گیریشکل در 

:اندکرده بیان شرحزیررا به زمانی

 (دروسمحتوای بر تسلط و پژوهشی هایمهارت اهمیت بر تأکید ؛2550-80یدهه)دورهدانشوران-

(تدریسهایتوانایی افزایش ؛2580-70یدهه)دورهیاددهندگان-
و رسمی کامالً صورت به بالندگیهایبرنامه اجرای ؛2570-60دهه)توسعهدهندگاندوره-

(بالندگی کارشناسان توسط گسترده

از پارادایم تغییر تجربه، و تخصص اهمیت بر تأکید ؛2560-50 دهه)یادگیرندگان دوره-

 ،(دانشجویان یادگیری به یاددهی

فرآینددرعلمیهیأتاعضایمشارکتاهمیتبرتأکیدتاکنون؛2550از)شبکه دوره و-

(.Amraie, 2018, 27-28)(دانشگاهمجموعهتقویتوعلمیهیأتبالندگی

Moheb Zadegan et al., (2013)تحتعنوان بالندگیاعتبارسنجیالگوی»پژوهشیرا

تهرانعلمیدانشگاههایشهرهیأتاعضای داده« انجام دهنده نتایجپژوهشنشان 23اند.

پدیدهمحوریمقولهدر شرایطعلی؛ ها(؛گیریتصمیم)مشارکتدر قالبمدلپارادایمیشامل:

لپیامدهابهدستآمدهاستکهعوام گر؛راهبردهایبالندگیوشرایطمداخله ای؛شرایطزمینه

کنند.میعلمیوروابطآنهارانمایانهیأتثربرفرایندبالندگیؤم

هاینقشدرمداخلهباداردسعیکهاستنهادیفرایندیکعلمیهیأتاعضایبالندگی

مهارتها،نگرشها،نقشاینبرمؤثرعواملشناساییطریقازاستادان اعضایرفتاروها

یتقابلافزایشجهتدرراعلمیهیأت دانشجویان،نیازهایتامینبرایبیشتر،کاراییوها

خوددانشگاه بنابراین،ارتقاعلمی،هیأتو بالندگیانسانیومنابعتوسعهیهواژدودهد.

افزایشدنبالبهدوهرهدف،نظراززیرااند؛معنییکبهحدودیتاعلمیهیأتاعضای

واقعهماندرعلمی،هیأتاعضایبالندگینکته،اینبهتوجهباهستند.وریبهرهوظرفیت

(.et al., 2019, 315soltani pereshkaftiاست)دانشگاهنامبهسازمانیدرانسانیتوسعهمنابع

هدفمندضمنکهاستعلمیهیأتاعضایهایفعالیتازایمجموعهپژوهشی،بالندگی

نیازرفعهدفباوداردراعلمیهایتهیافکارگیریبهوحقایقتوسعهوکشفقابلیتبودن،

فناوریبسطودانشمرزهایتوسعهجامعه، استکشوردراولویت،ازبرخوردارهای

(Taheri & Shams Bakhsh, 2016, 20.) 
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Roshani, Benasee, Hassani and Ghalavandi (2021)شناسایی"پژوهشیراتحتعنوان  
 

اعضای:موردمطالعه(مفهومیمدلطراحیبهمنظورپژوهشیبالندگیهایمؤلفهوابعاد

شناساییبازکد71کهبودآنازحاکیپژوهشانجامدادند.نتایج")ارومیهدانشگاهعلمیهیأت

 شناسی،روش دانش از اندعبارت که گرفت قرار کدمحوریدسته23درپژوهشایندرشده

 فناوری مهارتهای مهارتهایمدیریتی، پژوهش، ایحرفه مهارتهایسازمانی دانش تخصصی، دانش

 عدم گرایی،رابطه از پرهیز فکری، مالکیت حقوق کنندگان،مشارکتحقوق،ارتباطیو اطالعاتی

 در علمی هیأت اعضای پژوهشی بالندگی حاضر پژوهشهایمقوله نهایت در تحقیق. در دستکاری

.شد ارائه نهایی مدل و تحلیل ردیف ویژگیهای پژوهش، در اخالق مهارت، بعددانش، چهار

Hejazi (2020)هیأتایاعضایبالندگیحرفههایتعیینمؤلفه"پژوهشیراتحتعنوان

یابیمعادالتمدلهایپژوهشنشانداد،تحلیلهاییافتهانجامداد."علمیدانشگاهفرهنگیان

باداده تواندمی.نتایجاینپژوهشدهندمیموردحمایتقرارهاساختاری،برازندگیمدلرا

بالندگیحرفههایدریچه بنیادیبه برایتوجه ایجادهیأتایاعضایجدیدیرا علمیو

.تغییراتمطلوبدربازنگریبرنامهبهسازیمنابعانسانیبگشاید

Jahani et al (2020)هایشایستگیالگویاعتبارسنجی و توسعه"پژوهشیراتحتعنوان

صورتانجامدادند.نتایجپژوهشنشانداددر"فرهنگیاندانشگاهعلمیهیاتیاعضاایحرفه

فرهنگیاندانشگاهکارآمدیوعملکرددرعلمی،هیأتایاعضایحرفههایشایستگیتحقق

گذاشت.معلمانخواهددانشجوبرایرامثبتیتأثیراتوداشتخواهدانتظاریقابلنقش

(2020)Kazempour, Shekibai and Berariضرورتمدیریت"پژوهشیراتحتعنوان

انجامدادند.نتایجپژوهشحاضر"علمیدردانشگاهفرهنگیانهیأتایاعضایبالندگیحرفه

علمیازجملهعواملمهمواصلیساختارآموزشیکشورهستندوهیأتاعضاینشانداد

 عالیدارد.افتکمیوکیفیآنانتأثیرمستقیمبرعملکردآموزش

 

 روش
گروهدرهادادهگردآوریچگونگینظرازواستکاربردیهدفنظرازحاضرپژوهش

هایروشسپسوکیفیتحقیقهایروشازکهابتداداردقرار2اکتشافیآمیختههایپژوهش

                                                      
1-  Exploratory Mixed Research 
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حاضرتحقیقبرایاکتشافیآمیختهتحقیقروشانتخابشود.دالیلمیاستفادهکمیتحقیق

 اعضای بالندگیپژوهشی مفهوم بهتر درک برای بیشتری شواهد بهدستآوردن:ازتندعبار

 هیأت اعضای بالندگیپژوهشی جامع الگوی وجودیک علمیدانشگاهفرهنگیان،عدم هیأت

جنبه در که علمی لزوم متعددهایبرگیرنده  و متخصصانهایدیدگاه از استفاده آنباشدو

علمیدانشگاه هیأت اعضای بالندگیپژوهشیهایمؤلفه اساییشن جهت دانشگاهی خبرگان

متخصصانوصاحبنظرانازنفر21باساختاریافتهنیمهمصاحبهازاستفادهبافرهنگیان.ابتدا

خصوص در معلم تربیت و انسانی پژوهشیموضوعمنابع علمیهیأتاعضایبالندگی

.(2)درقالبجدولشدگردآوریکیفیهایدادهفرهنگیان،دانشگاه


اطالعاتجمعیتشناختیمصاحبهشوندگان-2جدول
Table 1- Demographic information of the interviewees 

 ردیف
Row 

 استان
State 

 پردیس
Pardis 

 تعداد مصاحبه شوندگان
Number of interviewees 

تهران1
سازمانمرکزیدانشگاه

4 پردیسشهیدبهشتی
سنسیبهپردی

پردیسشهیدرجاییآذربایجانغربی2
5 پردیسعالمهطباطبایی

2پردیسعالمهامینیآذربایجانشرقی3
1پردیسشهیدپاکنژادیزد4



 کامل توصیف و شناسایی هنگام تا آگاهیدهندگانکلیدی و صاحبنظران با مصاحبه فرآیند

 اشباع حصول و علمی هیأت اعضای پدیدۀبالندگیپژوهشی گوناگون و نهفتههایمؤلفه وهاجنبه

آموزشینظاممتخصصانوخبرگانشاملکیفیبخشدرتحقیقجامعه.کرد پیدا ادامه نظری

دانشگاهعلمیهیأتاعضای) ستادکارشناسانومسئولینپژوهشی،وآموزشیموسساتوها

.برایاستبوده(فرهنگیاندانشگاهایهحرفبالندگیمدیریتمرکزوفرهنگیاندانشگاهمرکزی

طریق از راستا این در شد، گرفته بهره روشمثلثسازی از بخشکیفی در روایی بررسی

منابعاطالعاتیمتنوعوصاحبهایگردآوریشواهدازمنابعمختلفشاملتئوری گوناگون،

کنندگاندرپژوهشدربارهنظرانرواییموردبررسیوتاییدقرارگرفت،درادامهنظرشرکت

ها،تفسیرهاونتایجپژوهشرادرگروهیکانونیدریافتشد.برایاینکاریافتههااعتباریافته

تاییدقرارگرفت.همچنینبرایبررسیوکنندگاندرپژوهشموردقضاوتمتشکلازشرکت
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بهکمکرایانه،هادادهلیلتحوهاپایاییازیادداشتبرداری،ضبطصوتبرایثبتدقیقیافته

شداستفادهمرحلهچهارطیسیستماتیککدگذاریروشازهادادهبرایتحلیلبهرهگرفتهشد.

 کدگذاری و بندیطبقه (4 ها،داده سازماندهی (3 کدگذاری، راهنمای(تدوین1ها،داده (مرور2

هکداستخراجبهنسبتاولیه،کدهایشناساییازپس.هاداده شدهشناساییمفاهیم)ا و(

اقدامگردید.1فرعیومقولهاصلیدرقالبجدولهایمقوله


علمیهیأتاعضایبالندگیپژوهشیبرایشدهشناساییهایمقوله-1جدول
Table 2. Identified categories for research development of faculty members 

 ردیف
Row 

 کدها
Code 

 مقوله فرعی
Subcategory 

 مقوله اصلی
The main 
category 

1
پردازی،توافقبرایتسهیلتغییر،شناختارائهفرصتبرایایده

ونتایجبرتر،بازخوانیوپاالیشالگوهایذهنیهاشیوه
آمادهسازی

وبهبود

2
تخصصی،برنامه گوهای و گفت ایجاد اساتید، توسط ریزی

ارتباطیهایجادشبکهاستفادهازسیستمانگیزشی،ای
رفتار

شهروندی

3
همایش در شرکت امکان نمودن کارگاهفراهم تشکیل هایها،

ومراکزتحقیقاتیهاعلمی،اعطایفرصتمطالعاتی،بازدیدازدانشگاه
پژوهش
محوری

بالندگی
پژوهشی

4
بهره مشکالت، تجربیاتموفق،اشتراکگذاریمسائلو گیریاز

گذاشتن اهدافمهارتاشتراک به نیل برای تالش استادی، های
فردیوجمعی

 تشکیلگروههای

ایحرفه   

5
انجامامکانتدوینچشم درسازمان،اندازمطلوب، سنجیراهبردها

نگریآیندهشجاعتبرخوردباآیندهمبهم،بهروزرسانیسواداطالعاتی



ایندرپژوهشآماریجامعه.بودمایشیپی-توصیفیمرحلهایندرهادادهآوریجمعروش

نفر608تعدادبهفرهنگیاندانشگاههایپردیسعلمیهیأتاعضایواساتیدشاملمرحله

بهره.بودند و جدولمورگان به توجه پژوهشبا روشنمونهنمونه گیریتصادفیگیریاز

موردهایدادهآوریمعججهتهاآنرویبرپژوهشابزارنفر(انتخابشدهو180)ایطبقه

استشدهاستفادهاطالعاتآوریجمعبرایپرسشنامهازحاضرپژوهشدر.گردیداجرانیاز

:گردندمیمعرفیادامهدرکه

برآنهااالتؤعلمیکهسهیأتمحققساختهبالندگیپژوهشیاعضایپرسشنامه-الف

بودوگردیدهاستخراجمتخصصانونخبگاننظراتوپیشینهایپژوهشنظریمبانیاساس

هایگویه)رفتارشهروندی،(2-4هایگویه)سازیآمادهپنجمقولهفرعیگویه،25قالبدر
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نگری،آینده(23-28هایگویه)ایگروهحرفه،(5-21هایگویه)پژوهشمحوری(6-5

بالندگیلیکرتایدرجهنجپمقیاسازاستفادهباوتفکیکیگونهبهرا(27-25هایگویه)

استادانومتخصصاننظرمحتواییرواییسنجشبرای.دهدمیقرارارزیابیموردراپژوهشی

ازاستفادهباپرسشنامهاینپایایی.گردیداعمالوقرارگرفتهبررسیموردمدیریتوتربیتیعلوم

.داردقرارقبولیقابلوخوببسیارسطحدرکهآمددستبه=68/0αکرونباخآلفایضریب

گویه20کهدرقالب(AHP)مراتبیسلسلهتحلیلفرایندبراساسزوجیمقایسات-ب

وزن صورت مقولهبه بین دهی رفتارآمادههای پژوهشسازی، گروهشهروندی، محوری،

آیندهحرفه و گرفتای انجام گزینه.نگری مراتبی سلسله تحلیل فرآیند درهای مختلفرا

گیریدخالتدادهوامکانتحلیلحساسیترویمعیارهاوزیرمعیارهارادارد،عالوهصمیمت

تسهیلیبراینبرمبنایمقایسه کهقضاوتومحاسباترا نهادهشده، نماید.میزوجیبنا

دهد،کهازمزایایممتازاینتکنیکهمچنینمیزانسازگاریوناسازگاریتصمیمرانشانمی

(.Mahbob, 2012: 23باشد)میگیریچندمعیارهمدرتصمی

تکتی(ساختاریمدلبرازشمنظوربه)تائیدیعاملیازتحلیلها،دادهتحلیل منظوربه

وعلمیهیأتاعضایپژوهشیبالندگیالگویموجودوضعیتبررسیمنظوربه)اینمونه

بندیاولویتمنظوربه()AHP)اتبیمرسلسلهتحلیلفرایندروشو(فرهنگیاندانشگاهمدرسان

دانشگاهمدرسانوعلمیهیأتاعضایپژوهشیبالندگیالگویهایلفهؤماهمیتمیزانتعیین و

.گردیداستفاده(فرهنگیان


 ها یافته
مدرسانوعلمیهیأتاعضایپژوهشیبالندگیمفهومیالگوی.اول پژوهش سؤال

صاحبنظرانوبامصاحبه)پژوهشکیفیبخشنتایجهبتوجهباچیست؟فرهنگیاندانشگاه

دهندگان آگاهی اعضای پزوهشی بالندگی موضوع چارچوبتوانمی(علمیهیأتکلیدی

پنجقالبدررافرهنگیاندانشگاهمدرسانعلمیوهیأتاعضایپژوهشیبالندگیمفهومی

 .استشدهدادهنشان2نگارهدرکهکردشناساییشده،ارائهاصلیمؤلفه

دانشگاهمدرسانوعلمیهیأتاعضایپژوهشیبالندگیوضعیتسوال دوم پژوهش.

است؟چگونهفرهنگیان
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علمیومدرساندانشگاهفرهنگیانهیأت.الگویمفهومیبالندگیپژوهشیاعضای2نمودار

Figure 1. Conceptual model of research development of faculty members and lecturers of 
Farhangian University 

 

تکنمونهایمقایسهمیانگیننمونهآماریباجامعهآماریبهمنظوربررسیT نتایجآزمون

(ارائهشدهاست.3درجدول)وضعیتبالندگیپژوهشی

ترتیببهپژوهشیبالندگیاستانداردانحرافومیانگین3لجدونتایجبهتوجهبا

باشدمی43/0±78/1 شهروندیرفتار؛84/1±84/0سازیآمادهاستانداردانحرافومیانگین.

نسبتاًوضعیتنشانگر،55/1±55/0نگریآینده؛05/3±81/0ایحرفهگروه؛81/0±54/1

لفهؤماینمطلوب  نشانگر،13/1±86/0محوریپژوهشندارداستاانحرافومیانگینوها

باشدمیآمارینمونهنظرازلفهؤمایننامطلوبوضعیت  مقیاساساسبرگیریتصمیم.
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آنهایپژوهشیومولفهتکنمونهایبالندگیtنتایجآزمون-3جدول
Table 3- Results of one-sample t-test of research maturity and its components 

 متغیر
Variable 

 میانگین
mean 

 انحراف معیار
Standard 
deviation 

 Tآماره 
T value 

 درجه آزادی
Degrees of 
freedom 

 سطح

 معنی داری
meaningful 

level 

 تفاوت
 میانگین
Mean 

difference 
-2/760/438/522390/0010/24پژوهشیبالندگی
-2/640/648/672390/0030/36سازیآماده

-2/940/621/542390/0010/06رفتارشهروندی
-2/230/6817/472390/0010/77پژوهشمحوری
3/050/621/232390/0020/05گروهحرفهای

-2/950/591/552390/0010/05آیندهنگری
 

دستهبنتایجنظر،مورداستانداردبراساس.استگرفتهصورت(2378)همکارانوبازرگان

نسبتاًسطحدررا87/3تا34/1نامطلوب،وضعیتدررا33/1تا2میانگینازحاصلآمده

.کنندمیارزیابیمطلوبوضعیتدررا5تا87/3ومطلوب

مدرسانوعلمیهیأتاعضایپژوهشیبالندگیمفهومیآیاالگویسوال سوم پژوهش.

مشخصهفرهنگیاندانشگاه است؟ برخوردار مطلوبی برازش سازهاز برازش نیکویی های

هایداده انطباقمیزانساختاریمعادالتمدلت.در(آمدهاس4بالندگیپژوهشیدرجدول)

مناسبازمفهومی،مدلباپژوهش شدبررسیآن،برازشبودنمنظر بهمربوطهایشاخص.

آزادی) شاملمدلبرازشبودنمناسب درجه  )شاخص X2/df،) GFIنسبتمجذورخیبه

برازش(وجذربرآوردواریانسخطای نیکویی شدۀ تعدیل )شاخص AGFI و )برازش نیکویی

است مطلوب برازش از مدلی تعریف، به بنا.باشندمی(RMSEAتقریب) نسبت که برخوردار

 سمت به آن AGFI ، GFI همچنین باشدو 3 از تر کوچک (آنX2/dfمجذورخیبهدرجهآزادی)

 تحلیلعاملی از حاصل ایجنت بخش، این باشد.در06/0 از (نیزکمترRMSEA)کندو یکمیل عدد

 آورده هرمتغیر برای جداگانه صورت به لیزرل افزارنرم پژوهشتوسطهایمتغیر از یک هر تأییدی

دربالندگیپژوهشیبرابربا(X2/df) آماره مقدار که دهدمیتحلیلنشان و تجزیه نتایج.است شده

بهترین.است مدل برازشمطلوب برای انمیز این بودن قبول قابل یهنشاندهند باشد.کهمی52/2

51/0بابرابرپژوهشیبالندگیفوقدرمدلدرآنمقدارکهباشدمی(GFI)برازندگیمدلشاخص

 (RMSEAو)52/0بابرابر(،AGFI) شاخصهمچنین.باشدمیمدلبرازندگینشانازکهاست
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مشخصههاینیکوییبرازشسازهبالندگیپژوهشی-4جدول
Table 4 - Characteristics of goodness of fit of research maturity structure 

مشخصه
Characteristic

برآورد
Estimation

1/91(X2/dfنسبتمجذورخیبهدرجهآزادی)
0/038(RMSEAریب)جذربرآوردواریانسخطایتق

0/92(GFIشاخصنیکوییبرازش)
0/91(AGFIشاخصتعدیلشدهنیکوییبرازش)



.باشدمیپژوهشمدلتأییدومطلوببرازشیهدهندنشانهمگیکهاست036/0

مدلتحلیلعاملیتاییدیپرسشنامهبالندگیپژوهشیآوردهشدهاستو1درادامهدرنگاره

 ردارد.باشند،بنابرایندرسطحمطلوبیقرامی8/0باتوجهبهاینکهضرایببارعاملیبزرگتراز


پرسشنامهبالندگیپژوهشیتاییدیعاملیتحلیلشدهآزمونمدل-1نمودار

Figure 2- Tested model of confirmatory factor analysis of research maturity questionnaire 
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دانشگاهمدرسانوعلمیهیأتاعضایپژوهشیبالندگیوضعیتسوال سوم پژوهش.

است؟فرهنگیانچگونه

جامعهآماریبهمنظوربررسیT نتایجآزمون تکنمونهایمقایسهمیانگیننمونهآماریبا

(ارائهشدهاست.5درجدول)وضعیتبالندگیپژوهشی


آنهایپژوهشیومولفهتکنمونهایبالندگیtنتایجآزمون-5جدول
Table 5- Results of one-sample t-test of research maturity and its components 

 متغیر
Variable 

 میانگین
mean 

انحراف 
 معیار

Standard 
deviation 

 Tآماره 
T value 

 درجه آزادی
Degrees of 
freedom 

 سطح
 داریمعنی

meaningful 
level 

تفاوت 
 میانگین
Mean 

difference 
-2/760/438/522390/0010/24پژوهشیبالندگی
-2/640/648/672390/0030/36سازیآماده

-2/940/621/542390/0010/06رفتارشهروندی
-2/230/6817/472390/0010/77پژوهشمحوری
3/050/621/232390/0020/05گروهحرفهای

-2/950/591/552390/0010/05آیندهنگری

 

میانگین5 جدولنتایجبهتوجهبا ترتیببهپژوهشیبالندگیندارداستاانحرافو،

باشدمی43/0±78/1 شهروندیرفتار؛84/1±84/0سازیآمادهاستانداردانحرافومیانگین.

نسبتاًوضعیتنشانگر،55/1±55/0نگریآینده؛05/3±81/0ایحرفهگروه؛81/0±54/1

لفهؤماینمطلوب نشانگر،13/1±86/0محوریپژوهشاستانداردانحرافومیانگینوها

بازرگانمقیاساساسبرگیریتصمیم.باشدمیآمارینمونهنظرازلفهؤمایننامطلوبوضعیت

2378)همکارانو استگرفتهصورت( بنتایجنظر،مورداستانداردبراساس. آمدهدسته

ومطلوبنسبتاًسطحدررا87/3تا34/1نامطلوب،وضعیتدررا33/1تا2میانگینازحاصل

.کنندمیارزیابیمطلوبوضعیتدررا5تا87/3

مؤلفه از یک هر اهمیت میزان چهارم پژوهش. سوال اعضایهای وعلمیهیأتپژوهشی

است؟ صورت چه بهفرهنگیاندانشگاهمدرسان

مؤلفهازکدامهراهمیتمیزانمحاسبهمنظوربه پژوهشیهای هیأتاعضایبالندگی

(،AHPمراتبی)سلسلهتحلیلفرایندروشازاستفادهباهامؤلفهازیکهرتعیینوزنوعلمی
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متخصصانوخبرگان براساسنظرهامؤلفه زوجیهایمقایسه امتیازهای میانگینهندسیابتدا

 عددبهماتریسقطر.است شده داده نشان 8 جدول در نتایجآن که آمد دست آموزشیبهنظام

به03/0نرخناسازگاری بین این در و بوده خودش به نسبت فهلؤمیکمساویارجحیتمعنی

نظردر2/0ازکمترقابلتحمل ناسازگاری میزانAHP دراینکهبهتوجهباوآمدهدست

.شودمیتاییدپرسششوندگانپاسخاعتباربنابرایناست،شدهگرفته


مقایسه ماتریس -8 جدول مؤلفه زوجیهای مدرسانوعلمیهیأتاعضایپژوهشی بالندگیهای
فرهنگیاندانشگاه

Table 6.  Matrix of pairwise comparisons of research maturity components of faculty members 
and lecturers of Farhangian University 

 ها لفهؤم
Components 

 سازیآماده
Preparation 

 رفتار

 شهروندی

Citizenship 
behavior 

 پژوهش

 محوری
Core research 

 ایگروه حرفه

Professional 
groups 

 آینده نگری

Foresight 

11.911.702.021.00سازیآماده
12.512.071.50رفتارشهروندی
11.101.68پژوهشمحوری

11.78ایحرفهگروه
1آیندهنگری



دانشگاهمدرسانوعلمیهیأتاعضاینظراتهندسیتوسطمیانگینیمحاسبهازبعد

افزاراستفادهبافرهنگیان، نرم آنتلفیقبهنسبتExpert Choiceاز هایوزنیمحاسبهوها

بندیاولویتنهایینتایج.استشدهدادهنشان7جدولدرآننتایجاقداموهاشاخصنهایی

 دارای164/0نسبیوزنبامحوریپژوهشمؤلفهکهاستآنازحاکیموردنظرهایمؤلفه



هاآننسبیاهمیتوعلمیهیأتاعضایپژوهشیبالندگیکنندهتعیینهایمؤلفه -7 جدول
Table 7- Determining components of research development of faculty members and their 

relative importance 
 اولویت

Priority 
 هالفهؤم

Components 
 اهمیت نسبی

relative importance 
0.284محوریپژوهش 1
0.276ایحرفهگروه2
0.167سازیآماده3
0.163نگریآینده4
0.110شهروندیرفتار5
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،آماده178/0نسبیوزنباایحرفهگروههایمؤلفهترتیببهآنازبعدواهمیتبودهبیشترین

وزنآینده،287/0نسبیوزنسازیبا نسبیوزنباشهروندیرفتارو283/0نسبینگریبا

دارد.قرار،220/0



 یریگ جهیتبحث و ن
هیأتاعضایپژوهشیبالندگیالگوییابیواعتبارطراحیهدفباکهحاضرپژوهشدر

پژوهشاولسوالبهپاسخراستایدربود،شدهطراحیفرهنگیاندانشگاهمدرسانوعلمی

فرهنگیاندانشگاهمدرسانوعلمیهیأتاعضایپژوهشیبالندگیمفهومیاینکهالگویبرمبنی

بهنتایجوکلیدیدهندگانآگاهیبامصاحبه)پژوهشکیفیبخشنتایجبهتوجهباچیست؟

وعلمیهیأتاعضایپژوهشیبالندگیچارچوبتوانمی(کانونیگروهمصاحبهازآمدهدست

 :کردارائهزیرشرحبهشدهشناساییاصلیمؤلفهپنجقالبدررافرهنگیاندانشگاهمدرسان

شناختتغییر،تسهیلبرایتوافقپردازی،ایدهبرایفرصتارائه)هبودبوسازیآماده-2

 (ذهنیالگوهایپاالیشوبازخوانیبرتر،نتایجوهاشیوه

تخصصی،گوهایوگفتایجاداساتید،توسطریزیبرنامهتدوین)شهروندیرفتار-1

 (ارتباطیهایشبکهایجادانگیزشی،سیستمازاستفاده

علمی،هایکارگاهتشکیلها،همایشدرشرکتامکاننمودنفراهم)یمحورپژوهش-3

 (تحقیقاتیمراکزوهادانشگاهازبازدیدمطالعاتی،فرصتاعطای

تجربیاتازگیریبهرهمشکالت،ومسائلگذاریاشتراکبه)ایحرفههایگروهتشکیل-4

 (جمعیوفردیاهدافبهنیلبرایتالشاستادی،هایمهارتگذاشتناشتراکبهموفق،

سازمان،درراهبردهاسنجیامکانانجاممطلوب،اندازچشمتدوین)نگریآینده-5

مبهم، آینده با اطالعاتیسوادرسانیروزبهشجاعتبرخورد باحاضرپژوهشهاییافته(.

 ,Jahani et al. (2020)،،Hejazi (2020)،Roshani Ali Benasee, Hassaniهایپژوهشنتایج

Ghalavandi (2021)،(2020)Kazempour; Shekibai and Berariباشدمیهمسو.

را انمعلمتربیتمسولیتاکنونکشور،درراهبردیعلمینهادیکبعنوانفرهنگیاندانشگاه

آموزشمؤسسهودانشگاههرمنابعارزشمندتریناینکهبهتوجهباداردوبرعهده هیأتعالی،

دانشگاهاستضروریباشند،میآنعلمی اطالعاتفضایدرموقعیتیچنینبافرهنگیانکه
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برایناساسایفاءتریبرجستهنقشدانشگاهیبرونودرونفناوریوپژوهشیعلمی، نماید.

علمیومدرساندانشگاهفرهنگیانبسیارمهمهیأتبالندگیپژوهشیاعضایهایشناساییبرنامه

تواندمانعیقویجهترکودعلمیباشدمیبالندگیپژوهشیهای؛چراکهبرنامهقابلتوجهاستو

علمیرافراهمنماید.هیأتپژوهشیاعضایهایوانگیزشالزمجهتارتقایسطحتوانمندی

هیأتاعضایپژوهشیبالندگیوضعیتکهاینبرمبنیپژوهشدومالؤسپاسخدر

آمادههایلفهؤماستانداردانحرافومیانگیناست؟چگونهفرهنگیاندانشگاهمدرسانوعلمی

هالفهؤماینمطلوبنسبتاًوضعیتنشانگرنگری،آیندهای،حرفهگروهشهروندی،رفتارسازی،

نمونهنظرازهالفهؤمایننامطلوبوضعیتنشانگرمحوری،پژوهشاستانداردانحرافومیانگینو

باشدمیآماری ،Jahani et al. (2020)،،Hejazi (2020)پژوهشنتایجباحاضرژوهشپهاییافته.

Roshani Ali Benasee, Hassani and Ghalavandi (2021)،Kazempour, Shekibai and 

Berari (2020)توانگفتبالندگیمیالپزوهشحاضرؤسهایباشد.درتببینیافتهمیهمسو

مرحلهازراپژوهشیفعالیتیکچرخهبتواندتاکندمیکمکعلمیهیأتعضوبهپژوهشی

.دهدانجامخوبیعلمیبهنتایجانتشارونتیجهتاایده فرهنگیان برایناساسدردانشگاه

زمینهگذاریریزیوسیاستبایستیبرنامه شرکتاساتیدوامکاننمودنفراهمهایهاییدر

مطالعاتی،فرصتاعطایعلمی،هایکارگاهتشکیلها،همایشدرعلمیدانشگاههیأتاعضای

 تحقیقاتیفراهمگردد.مراکزوهادانشگاهازسایربازدید

اعضایپژوهشیبالندگیمفهومیالگویآیاکهاینبرمبنیسومپژوهشالؤسبهپاسخدر

هایمشخصهاست؟برخوردارمطلوبیبرازشازفرهنگیاندانشگاهمدرسانوعلمیهیأت

اینعاملیساختارباپژوهشاینهایداده:دهدمینشانپژوهشیبالندگیسازهبرازشنیکویی

هم.استپژوهشیبالندگییسازهبااالتؤسهمسوییبیانگراینوداردمناسبیبرازشمقیاس

پژوهشیبالندگیپرسشنامهتاییدیعاملیتحلیلمدلبارعاملیضرایبکهاینبهتوجهباچنین

 .داردقرارمطلوبیسطحدربنابراینباشند،می8/0ازبزرگتر

کهاینبرمبنیپژوهشچهارمسوالبهپاسخدر هایمؤلفهازیکهراهمیتمیزان

منظوربهاست؟صورتچهبهفرهنگیاندانشگاهمدرسانوعلمیهیأتاعضایپژوهشی

هریکوزنتعیینوعلمیتهیأاعضایبالندگیهایمؤلفهازکدامهراهمیتمیزانمحاسبه

امتیازهایهندسیمیانگینابتدامراتبیسلسلهتحلیلفرایندروشازاستفادهباها،مؤلفهاز
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توجهبا.آمددستبهآموزشینظاممتخصصانوخبرگانبراساسهامؤلفهزوجیهایمقایسه

پاسخاعتباربنابرایناست،شدهگرفتهنظردر2/0ازکمترتحملقابلناسازگاریمیزانکهاینبه

استآنازحاکینظرموردهایمؤلفهبندیاولویتنهایینتایج.شودمیتاییدشوندگانپرسش

ترتیببهآنازبعدوبودهاهمیتبیشتریندارای164/0نسبیوزنبامحوریپژوهشمؤلفهکه

بانگریآینده،287/0نسبیوزنباسازیآماده،178/0 نسبیوزنباایحرفهگروههایمؤلفه

باحاضرپژوهشهاییافته.داردقرار،220/0نسبیوزنباشهروندیرفتارو283/0نسبیوزن

Jahani et al, (2020)هایپژوهشنتایج ،Hejazi, (2020)،Roshani Ali Benasee, Hassani, 

and Ghalavandi (2021)،Kazempour, Shekibai and Berari (2020)باشدمیهمسو. 

پیشنهادفرهنگیاندانشگاهاندرکاراندستومدیرانبهحاضرتحقیقنتایجبهتوجهبا

 :گرددمی

وعلمیهیأتاعضایپژوهشیبالندگیهایبرنامهبهنسبتنگرکلوجامعنگاهی-2

ابعادرسایودرسی،آموزشیابعادبهتوجهجایبهوباشندداشتهفرهنگیاندانشگاهمدرسان

هیأتبالندگیهایبرنامهدرنیزراپژوهشیبالندگیجملهازعلمیهیأتاعضایبالندگی

 .کنندلحاظعلمی

هیأتاعضایپژوهشیبالندگیبرایمبناییعنوانبهپژوهشایندرشدهارائهالگوی-1

لفهؤماساسبروگرفتهقرارفرهنگیاندانشگاهمدرسانوعلمی شده،ناساییشکدهایوها

 .شوندارزیابیوسنجشهابرنامهایناجراینتایجواجراوطراحیپژوهشیبالندگیهایبرنامه

درمحوریپژوهشلفهؤمدرویژهبهعلمیهیئتاعضایکهدادنشانپژوهشنتایج-3

دارندقرارنامطلوبیسطح امکاننمودنفراهمچونهاییمقولهبهگرددمیپیشنهادبنابراین.

هادانشگاهازبازدیدمطالعاتی،فرصتاعطایعلمی،هایکارگاهتشکیلها،همایشدرشرکت

 .گرددمبذولایویژهتوجهتحقیقاتیمراکزو

علمیهیأتاعضایبالندگیورشدهایکهبرنامهنمودگیرینتیجهتوانمیچنینبنابراین

هایحیطهدرخودشغلینجاموظایفابرایعلمیهیأتاعضایعلمیارتقایتوانضمن

فراهمنماید.هادردانشگاهایجادتحولبرایمناسبیتواندبسترمیمختلفآموزشیوپژوهشی

اینکه به توجه هایسیستمترینحساسومهمترینازیکیبهفرهنگیاندانشگاهامروزهبا

محیطیخلقبهپژوهشیبالندگیاست،شدهتبدیلتربیتمعلمدرجامعهخدماتیوآموزشی
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فرصتاز فرهنگیانهیأتاعضایواساتیدعلمیشکوفاییبهوپرداختهها علمیدانشگاه

نمایدمیکمک تدابیرمیلذا. بالندگیراستایدرصحیحیبایست اعضای هیأتپژوهشی

 .شودرساندهمددسرمایهباارزشاینبهتاشوداندیشیدهعلمی

 
هاونگارشمتنمقالهوتدوینطرحتحقیق،فرآیندگردآوری،تحلیلوتفسیریافتهسهم مشارکت نویسندگان:

هاوبسطوتفسیربهصورتمشترکوبابحثوتبادلنظرکلیهنویسندگانگیریازیافتهدرمجموعنتیجه
مقالهانجامشد.

فعیوجودندارد.:نویسندگاناذعاندارندکهدراینمقالههیچگونهتعارضمناتضاد منافع

هادرطولفرآیندپژوهشحاضرازهیچموسسهونهادیحمایتمالیدریافتنکردهوکلیههزینهمنابع مالی:
اجرایپژوهشبرعهدهپژوهشگرانبودهاست.

پذیرنبود؛بدینوسیلهازکلیهمشارکتپژوهشحاضربدونهمکاریمشارکتکنندگانامکانتشکر و قدردانی:
آید.نتقدیروتشکربهعملمیکنندگا
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