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 مقدمه
 زا اجتماعی، تقاضای یک عنوان به علمی، های فعالیت کیفیت بحث   

 فعالیت یک تعریف اساسا جاییکه تا است، عالی آموزش عمده های چالش

 کیفیت چالش(. 1،2)باالست کیفیت با فعالیت یک انجام معنای به علمی

 های فعالیت تنوع و حجم که اخیر های دهه در ویژه به علمی های فعالیت

  تنوع بر و بوده مواجه ایعمده کمّی گسترش با علمی هیات اعضای

 تربیش شودمی افزوده علمی نهاد این از جامعه اتانتظار و دانشگاه هاینقش

 با هادانشگاه ابتدا دانشگاه، برکارکردهای تاریخی تحلیلی در. است مطرح

 بعدهابه(. 9،4)شدند ایجاد آینده نسل به کهن میراث و دانش انتقال هدف

 و علمی جامعه بر سیاست تاثیر جهانی، هایجنگ از بعد دوران ویژه

 ژوهشپ که شد آن به منجر آفرینی سرمایه و علم تولید در رقابت ضرورت

(. 5،0)ندشو تبدیل هادانشگاه کارکرد مهمترین به تحقیقاتی های فعالیت و

 ملهج از دیگری هاینقش جامعه، انتظارات و پیرامونی تغییرات و زمان گذار

 نکته(. 7)زد رقم را اجتماع به دانشگاه رسانی خدمت نقش و علم کاربرد

 به عالی آموزش هاینقش از یکی دوران این از یک هر در آنکه توجه قابل

 دشمی دیگری جایگزین و مطرح دانشگاهی کارکردهای اصلی محور عنوان

 بر ریبیشت گیچیره مقاالت و ها پژوهش تعداد به گرایانه کمّی نگاه غالبا و

 پیامدهای اساس بر تدریج به اما( 1،9)داشت علمی هیات اعضای فعالیتهای

 هعرص پیوند و جامعیت به توجه دانشگاه، کارکردهای به بعدی تک نگاه

 1990 سالهای در. گرفت قرار توجه مورد دانشگاه در دانش مختلف های

 علم، افاکتش کارکرد پنج دانشگاه، های نقش از بازتعریفی در بویر ارنست

 به  (Engagement)تعهد و( 10-12) علم تلفیق علم، کاربرد علم، انتقال

  .نمود بیان علمی کارکردهای های عرصه عنوان به را( 14،19،9) جامعه

 روشنی تعریف دانشگاه، کارکردی تنوع بر تاکید رغم به بندی، طبقه این اما

. نداد ارائه دانشگاه در علمی کارکردهای های ویژگی و کیفی معیارهای از

 توجه ردمو کمّیت و گستره لحاظ به پژوهی دانش های عرصه دیگر تعبیر به

. بود شچال مورد کیفیت کننده تبیین های شاخص هنوز اما بود گرفته قرار

 کیفیت از تعریفی تا نمودن تالش دیگری محققین 1990 سالهای از پس

 فعالیت یک( 1991)آدامز و دیاموند اعتقاد به. دهند ارائه علمی های کارکرد

 ار ای عمده اثر است، تخصصی دانش از باالیی درجه نیازمند الزاما عالمانه

 دسترسی آزاد                                                             مقاله پژوهشی اصیل

 تهپرداخ آن به مختلفی رویکردهای از که است بوده عالی آموزش اصلی های چالش از همواره هادانشگاه علمی فضای و کارکردها کیفیت زمینه و هدف: 

 قرارگرفته ررسیب مورد گالسیک ایمولفه شش رویکرد از برگرفته دانشگاه فضای در علمی کارکردهای کیفیت کننده تبیین عوامل تحقیق دراین. است شده

 .است

 طراحی ساختارمند نیمه مصاحبه از استفاده با محتوا تحلیل روش به کیفی بخش. شد انجام کمی -کیفی رویکرد با آمیخته روش با تحقیق روش بررسی: 

 حد تا هاداده گرداوری. شد مصاحبه مهندسی فنی و پایه علوم انسانی، علوم پزشکی، علوم رشته حوزه چهار از عالی آموزش خبرگان از نفر 20 با. شد

 پزشکی آموزش متخصص 5 دیدگاه از پرسشنامه ومحتوایی صوری روایی ابتدا کمّی، بخش برای. شد محتوا تحلیل قیاسی روش به هاداده. یافت ادامه اشباع

 شد آزمون شیراز پزشکی علوم و شیراز دانشگاه از علمی هیات عضو 900 با ساخته، محقق ابزار سازه روایی تعیین برای سپس و بررسی عالی آموزش و

 .شد انجام ،Lisrel 8.8و Spss 22افزار نرم با تاییدی و اکتشافی عاملی وتحلیل تایید %90 کرونباخ آلفای با ابزار پایایی. شد بازگردانده پرسشنامه205و

 اکتشافی، تحلیل در. شد تلخیص گویه 29 و میانی مولفه 19اصلی، طبقه 0در نهایت در که شد استخراج کدباز 159 کیفی، محتوای تحلیل اساس بر ها: یافته

 دانش نگهداری و ثبت اطالعات، توزیع برای رسمی سازوکار وجود شده یاد هایگویه جمله از و بود «نشردانش» هایگویه به مربوط عاملی بار بیشترین

 راتبم در وخودانتقادی هدفمندی روشمندی، مناسب، آمادگی موثر، نتایج ترتیب به آن از پس و بود دانش نشر برای افراد درونی باور و تجربیات، و

 .گردید تایید > 90/0مقادیر با NFIو CFI،GFIشامل تاییدی عاملی تحلیل شیوه به برازش هایشاخص. بعدقرارداشتند

 همچنین. ردپذیمی تاثیر درونی تعهّد و تعامل اعتماد، چون پنهانی عوامل از دانش نشر به تمایل رسمی، سازوکارهای بر عالوه رسدنظرمی به گیری: نتیجه

 دانش جریان بر یرتاث علت به مولفه این رسدنظرمی به و پذیردمی تاثیر «ارتباطات» عنصر از امر این که داشت اختصاص دانش نشر به عاملی بار بیشترین

 .است موثر نیز هامولفه سایر توسعه بر سازمان در اطالعات و

 گالسیک مدل دانشگاه، پژوهی، دانش کیفیت، علمی، کارکرد واژگان کلیدی:

 31 تا3 صفحات ،99بهار ، 13شماره  ،31 یدوره .کریمیان مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی

https://orcid.org/0000-0003-3155-9627
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 99، بهار 13ی ، شماره31ی ی آموزش در علوم پزشكی، دورهی توسعهمجله

 روشمندی لحاظ به شود، می دانش مرزهای توسعه به منجر کند، می ایجاد

 یفضای در است الزمحتما  و است سازی مستند قابل است، پذیر تکرار

 مهمترین( 1999)شولمن(. 15)گیرد قرار همتایان دیگر ارزیابی مورد نقادانه

 وسطت ارزیابی و تحلیل و نقد امکان را عالمانه فعالیت یک ارزیابی شاخصه

 مفهوم براون و کوتیل(. 10 ،17)کند می تعریف آن همگانی ارائه و همتایان

 می تعریف «اجتماعی پاسخگویی» را متعهدانه علمی فعالیت یک کیفیت

 .(1)کنند

 ویژگی تعریف در که بودند افرادی جمله از( 1997)همکارانش و گالسیک

 لتع دریافتند آنها. دادند انجام را تحقیقاتی علمی، های فعالیت کیفی های

 نقش و علمی کارکردهای همه بین در پژوهش کارکرد برجستگی اصلی

 در رو این از. است کارکرد این کیفیت و اعتبار علمی هیات اعضای های

 اعتبار پژوهشگران به که نهادی 51 با متعددی های پژوهش در 1994 سال

 رد که کردند مطرح را سوال این و نمودند مصاحبه کردندمی اعطا پژوهشی

 مالی اعتبارات مؤسسات، یا افراد به هایی شاخص چه بودن دارا صورت

 دمور معیارهای پرسیدند معتبرعلمی مجالت سردبیر 91 از شود؟ می اعطا

 مؤسسات مدیران از نفر 51 با چیست؟ مقاله یک قبول یا رد برای آنها قبول

 الیفاتت و کتابها که نمودند مطرح را سوال این و نمودند مصاحبه انتشاراتی

 چاپ هب مؤسسه آن توسط که باشند داشته هایی ویژگی چه باید شده ارائه

 شاخص شش مبنای آمد بدست هاپژوهش این طی در که عواملی برسند؟

 آمادگی هدفمندی، شامل که داد تشکیل را( 1997)همکاران و گالسیک

-11)بود دانش نشر و خودانتقادی، موثر، نتایج مناسب، روشمندی کافی،

 همه گذاریارزش به جامع نگاه یک واقع در گالسیک رویکرد این(. 20

 در پژوهشگران برخی نیز اخیر دهه در. بود دانشگاه در علمی کارکردهای

 تلفیق، پژوهش، ازآموزش، اعم علمی کارکردهای کیفیت خود مطالعات

 .اند نموده تعریف باز را... و کاربرد

 معنای به را پژوهانه دانش علمی فعالیت یک( 2010)همکارن و وایس

 افرادی برای و افزاید می ما علمی پیشینه به که کنندمی تلقی خالقانه فعالیتی

 را موثری و ارزشمند های داده کنند می فعالیت علمی حیطه یک در که

 فعالیت روی بر تحقیقی در( 2012)همکاران و سیمپسون(. 21)کند می ایجاد

 شامل مصداق 15 با را همکاران و گالسیک معیار شش بالینی، دستیاران های

 آمادگی ،(فرضیه بیان و استدالل بودن، محور مساله)روشن اهداف

 مطالعات کیفیت توسعه مرتبط، متخصصین با مشاوره متون، مطالعه)مناسب

 تگزارشا تحلیل)علمی مندی روش ،(عالی استانداردهای با بودن منطبق و

 در معناداری) موثر نتایج ،(مطالعات و ها مشاوره روشمند طراحی و

 حیطه رد نتایج بودن موثر و کیفی، تحقیقات قدرتمندی و کمی تحقیقات

 قالب در علمی های فعالیت تنظیم) مناسب ارائه ،(بزرگتر جامعه یا تحصصی

 دخو و( سایتوب در ها فعالیت چکیده ارائه و کامل، و ساختارمند چکیده

 ینتبی( پاسخگویی و بحث و علمی کارهای مورد در بازاندیشی)انتقادی

 ردرویک بر مبتنی کیفی تحقیقی در( 2019) همکاران و ویلکز(. 2)کندمی

 و نانگلستا استرالیا، دانشگاههای پرستاران روی بر همکاران، و گالسیک

 رستارانپ. پرداختند دانشگاهی فعالیت یک علمی معیارهای بررسی به کانادا

 به اشد،ب هدفمند بوده، برشواهد مبتنی باید علمی فعالیت یک بودند معتقد

 ملع در کاربرد و تحقیقات بین کند، کمک ایرشته دانش علمی قلمروی

 رارق همتایان دید معرض در و شود منتشر حتما و باشد داشته وجود ارتباط

 (.22)گیرد

 فضای از بازتابی نوعی به که علمی کارکردهای کیفیت اهمیت به توجه با

 نندهک تبیین عوامل است شده تالش تحقیق این در است دانشگاهها علمی

 سیارب رویکردهای اگرچه. گیرد قرار بررسی مورد علمی کارکردهای کیفیت

 پیامدهای و بروندادها فرایندها، دادها، درون کیفیت ارزیابی در متنوعی

 شش الگوی اینکه به توجه با اما دارد وجود دانشگاهها و عالی آموزش

 رندهبرگی در و دارد توجه علمی کارکردهای به مستقیما گالسیک ایمولفه

 است، جامعه به تعهد و تلفیق خدمات، پژوهش، آموزش، های حیطه همه

 یرتصو به را دانشگاه در پژوهی دانش و علمی فضای از نیمرخی تواند می

 هب تحقیق این در. دهد ارائه علمی های محیط سنجش برای ابزاری و بکشد

 :است  شده پرداخته عمده سوال دو

 دیدگاه از دانشگاه در علمی کارکردهای کیفیت کننده تبیین عوامل •

 اند؟ کدام عالی آموزش خبرگان

 در یعلم کارکردهای کیفیت تبیین در را نقش بیشترین عوامل کدام •

 دارند؟ دانشگاه

 

 روش بررسی
 کیفی بخش .شد انجام کمی –کیفی توالی با آمیخته، رویکرد با حاضر تحقیق

 امعهج. شد انجام ساختارمند نیمه مصاحبه ابزار با و محتوا تحلیل روش به

 روش هب که بودند کشور عالی آموزش صاحبنظران شامل کیفی بخشی آماری

 انسانی، علوم مهندسی، پایه، علو ای رشته حوزه 4 از هدفمند گیری نمونه

 مرز تا ها مصاحبه تعداد و شدند انتخاب( نفر 5 هرکدام)پزشکی علوم و

 آموزش مسائل به آگاه صاحبنظر 20 مجموع در. یافت ادامه هاداده اشباع

 تی،بهش شهید تهران، پزشکی علوم تهران، دانشگاه 9 از کنندگان شرکت عالی

 نعت،ص و علم شیراز، پزشکی علوم شیراز، بهشتی، شهید پزشکی علوم

 مصاحبه در عالی آموزش ریزی برنامه و پژوهش مؤسسه و مدرس تربیت

 سنی دامنه. بودند زن نفر 9 و مرد نفر 17 جنسیت، نظر از. نمودند شرکت

 علمی، مرتبه نظر از. بود سال 5/54 میانگین متوسط با سال 71 تا 42بین افراد

 کاری سنوات دامنه.  بودند استادیار نفر 1 و دانشیار نفر 5 استاد، نفر 14

 بخش اصلی سوال. بود سال 24 میانگین متوسط با سال 40 تا 19 بین افراد

 دانشگاه علمی کارکردهای کیفیت از شما برداشت» که بود آن کیفی

 «نید؟ک می تعریف هایی مولفه چه با را دانشگاهی علمی فضای» و «چیست؟

 در تلفیق و تنوع های استراتژی از کیفی بخش پایایی و روایی تعیین برای

 دش تالش همچنین. شد استفاده ها داده تفسیر و تحلیل گردآوری، روش

. اشندب برخوردار علمی سوابق و سنوات رشته، در تنوع بیشترین از هانمونه

. شد استفاده همتایان از نفر  4 دیدگاه از ها داده بندی مقوله و کدگذاری در



 1        کریمیان

 99، بهار 13ی ، شماره31ی ی آموزش در علوم پزشكی، دورهی توسعهمجله

 ات ها مصاحبه ابعاد، دیدن جانبه همه و ها داده تمامیت از اطمینان منظور به

 توجه با. کرد پیدا ادامه آن شدن تکراری مرز و اهداده اشباع و تکمیل حد

 برای ،(11)همکاران و گالسیک نظریه بر مبتنی ها حیطه بودن مشخص به

 Directed) دار جهت محتوای تحلیل روش از کیفی های داده تحلیل

Content Analysis) دسته مقوله 0 در کدها و شد استفاده قیاسی رویکرد با 

 آماری جامعه. داد تشکیل کمّی بخش در را پرسشنامه مبنای که گردید بندی

 لومع دانشگاه و شیراز دانشگاه دو علمی هیات اعضای تحقیق، کمّی بخش

 جدول بر مبتنی. داشتند کار سابقه سال 2 حداقل که بودند شیراز پزشکی

 ابزار. شد برآورد نمونه 900 حدود نمونه حجم( 29) مورگان و کرجسی

 صوری روایی ابتدا در که بود گویه 29  شامل کیفی بخش از برگرفته اولیه

 با سازه روایی و. گردید تایید CVI روش با متخصص 5 نظر با محتوایی و

 تکمیل کامل پرسشنامه 205 مجموع در. شد بررسی عاملی تحلیل شیوه

 اکتشافی (Factor Analysis)عاملی تحلیل آزمون با ها¬داده. شد بازگردانده

 پایایی. شد تحلیل Lisrel 8.8 و Spss22 افزار نرم از استفاده با تاییدی سپس و

 .شد تایید %90 کرونباخ آلفای با ابزار

 حقیقت در آگاهانه رضایت با کنندگان شرکت کلیه اخالقی، مالحظات نظر از

 امن بی صورت به ها داده تحلیل و ها پرسشنامه گردآوری و کردند شرکت

 .شد انجام

 

 هایافته
 کیفیت نندهک تبیین عوامل شناسایی بر مبنی تحقیق اول سوال به پاسخ در     

 20 کمّی و کیفی محتوای تحلیل از پس دانشگاه، در علمی کارکردهای

 و علوم وزارت دانشگاههای از عالی آموزش خبرگان با ساختارمند مصاحبه

 ویژگی از یکی به که مستقل عبارت و کدباز 159  ابتدا بهداشت، وزارت

 هر توسط بار یک حداقل و پرداخت می علمی کارکردهای کیفیت های

 تحلیل در دوم درمرحله. شد استخراج بود شده تکرار شونده مصاحبه

 فادهاست قیاسی روش از ها، مصاحبه از شده استخراج باز های گویه محتوای

 ارانهمک و گالسیک معیار شش اصلی، های مقوله بندی طبقه مبنای و شد

 ثر،مو نتایج مندی،-روش ،(علمی پشتوانه)مناسب آمادگی هدفمندی، شامل

 عالمت(. )1جدول)شد تعیین میانی مولفه 19 و دانش نشر و انتقادی خود

 ردهک اشاره مفهوم به یکبار حداقل شونده مصاحبه که است آن معنای به* 

 (.است

 
 

 (تكرار فراوانی) کیفی های مصاحبه محتوای کمّی تحلیل اساس بر پژوهی دانش کیفی معیارهای بندی مقوله: 3جدول 

 حوزه علوم پزشكی نفر 22تعدادکل: 

 )کد شرکت کنندگان(

 علوم پایهحوزه 

 )کد شرکت کنندگان(

 حوزه علوم انسانی

 )کد شرکت کنندگان(

 حوزه فنی مهندسی

 )کد شرکت کنندگان(

 حوزه رشته 

 

 مقوله ها

 فراوانی تكرار

 1 2 9 4 5 0 7 1 9 10 11 12 19 14 15 10 17 11 19 20 تعداد درصد

 اهمیت * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * 19 %  95
 هدفمندی

 شفافیت * *     * *    * *   * * * *  10 %  50

 مطالعه *  * *  * * * * * * * * * * * * * *  17 %  15
 مناسب آمادگی

 تخصص     *  *    * * *        5 %  25

 روش * * * * * * * *   * * * * *  * *  * 10 %  10
 روشمندی

 ابزار * *     * * *  * * *        1 %  40

 پوشش * *  *  *     * * *   *  * * * 11 %  55

 ارائه * *     *    *  *    * * *  1 %  40 نتایج موثر

 تاثیر * * * *  * * * * * * * * *  * * * * * 11 %  90

 تحلیل  *    * *         * * * * * 7 %  95
 خود انتقادی

 نقد  *    * * *        *  * *  7 %  95

 تسهیم * *  *  *     * * * * * * * * * * 14 %  70
 نشر دانش

 وسعت * *  *  *     * * *  * * * * * * 19 %  05
 

 دانشگاه رد علمی کارکردهای کیفیت کننده تبیین ایهمولفه استخراج از پس

 کیفیت» عنوان با تحقیق سازه متون، بررسی در تکمیلی مطالعات و

 شد تنظیم گویه 29 حاوی ای پرسشنامه گردید، تعریف «علمی کارکردهای

 دانشگاه دو روی علمی هیات اعضای  روی بر پرسشنامه کمی، بخش در و

 گردید. اجرا شیراز پزشکی علوم دانشگاه و شیراز ترازهم

 رارق بررسی مورد ا عوامل تاثیر و وزنو با استفاده از آزمون تحلیل عاملی 

 ایه ویژگی. شد تکمیل کاملبه صورت  پرسشنامه 205 در مجموع .گرفت

 :است آمده 2 شماره درجدول شوندگان آزمونجمعیتی 
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 تحقیق کمّی بخش در علمی هیات اعضای شناختی جمعیت هایویژگی. 2جدول

 ویژگی های جمعیتی

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه شیراز
 مجموع

 پیراپزشکی پزشکیعلوم پایه  پزشکی بالینی علوم پایه علوم انسانی فنی مهندسی

ت
سی

جن
 

 74 (%10) 20 (%0) 15 (%5)19 (%9) 9 (%9) 9 (%1) 2 زن

 191 (%5) 19 (%9) 25 (%12) 91 (%14) 91 (%14) 97 (%11) 47 مرد

 (%15) 99 (%15) 40 (%17) 44 (%17) 47 (%17) 40 (%19) 49 تعدادکل
205 

 (%20نفر مرد) 09(         %21زن )نفر  54 (%40نفر مرد) 122(         %7نفر زن ) 20

می
عل

ه 
رتب

م
 

 99 (%10)20 (%1)2 (%0)0 (%1)2 (%1)9 (%0)0 مربی

 114 (%4)10 (%5)14 (%9)24 (%0)15 (%12)92 (%7)19 استادیار

 71 (%1)9 (%0)10 (%5)12 (%0)10 (%9)7 (%0)17 دانشیار

 47 0(%0)0 (%9)1 (%9)1 (%5)14 (%2)4 (%5)19 استاد

 205 (%15)99 (%15)40 (%17)44 (%11)47 (%17)40 (%11)49 تعداد کل

س
دری

ه ت
ابق

س
 

 109 (%0)10 (%4)11 (%1)22 (%5)14 (%7)19 (%1)21 سال 10-9

 95 (%7)11 (%1)20 (%5)14 (%5)19 (%0)17 (%5)19 سال 20-11

 07 (%5)5 (%9)9 (%9)1 (%1)20 (%4)10 (%0)15 سال و باالتر 90-21

 (%11)99 (%15)40 (%17)44 (%11)47 (%17)40 (%19)49 کل تعداد
205 

142 (5/59%) 129 (5/40%) 

 

کدام عوامل بیشترین نقش را در کیفیت »در پاسخ به سوال دوم تحقیق، 

 مولفه های بدست آمده در بخش کیفی« کارکردهای علمی دردانشگاه دارند

داده ها ابتدا به روش اکتشافی و سپس  ،روش تحلیل عاملی با استفاده از

پرسشنامه  هایتاییدی تحلیل شدند. میزان اشتراک تبیین شده هر یک از گویه

نشان داده شده است. ابتدا روایی سازه و نیز قابلیت آزمون با  9در جدول 

و سپس  Pvalue<0.001و  KMO= 0.92استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با 

 (Kaiser)تاییدی مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین عامل ها از مالک کایزر

رای های اصلی و باستفاده شد. در تحلیل عاملی اکتشافی از تحلیل مؤلفه

استفاده شد. بر اساس   (Varimax)ها از چرخش واریماکس چرخش عامل

ادی آزمون تحلیل عامل استخراج گردید که تعداد پیشنه 0نیز « کایزر»مالک 

عاملی، با تعداد معیارهای دانش پژوهی استخراج شده در بخش کیفی تحقیق 

( 1997و مصاحبه با خبرگان و نیز معیارهای شش گانه گالسیک و همکاران)

همسو و موافق بود و در واقع تاییدی بر انطباق نتایج با نظریه بود. براساس 

از واریانس  % 09عاَ حدود نتایج بدست آمده شش عامل استخراج شده جم

معیارهای کیفیت کارکردهای علمی را تبیین می کرد. مقدار این واریانس و 

کمّی نشان دهنده روایی سازه مناسب از معیارهای کیفی وهمسو بودن بخش

 کیفی و مطالعات نظری است.بدست آمده در بخش

بیین کیفیت تنتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد بیشترین بار عاملی در 

، «رنتایج موث»بود. در مراتب بعدی « نشردانش»کارکردهای علمی مربوط به 

بیشترین بار « خودانتقادی»و « ،  هدفمندی«مندیروش»، «مناسبآمادگی»

 عاملی را نشان دادند.

 

 

 

 



 5        کریمیان

 99، بهار 13ی ، شماره31ی ی آموزش در علوم پزشكی، دورهی توسعهمجله

 عاملی بار ترتیب به واریماکس روش به ها عامل چرخش از حاصل نتایج:  1جدول 

 رتبه بار عاملی گویه ها شماره مولفه

 هدفمندی مساله

Q1 017/0 های علمی مبتنی بر اندیشه و تفکر نه صرفا بازآزمایی الگوهای خارجی فعالیت 

 پنجم

Q2  714/0 اهداف و دغدعه های علمی مبتنی بر نیازها و مسائل اصلی جامعه 

Q3  129/0 ارجحیت رویکرد علمی بر منافع شخصی و رویکردهای کمّی 

Q4 729/0 شفافیت و مساله محور بودن نه صرف انجام کار و شمارش فعالیت ها 

Q5  009/0 فرضیه پردازی، طرح سوال و تفکّر نوآور در فعالیتهای علمی 

 مناسب آمادگی

Q6  017/0 شناخت ابعاد و متغیرهای مسأله و پشتوانه مطالعاتی کافی در فعالیتهای علمی 

 سوم

Q7 709/0 مطالعه و سنجش همه ابعاد مساله بعد از تشخیص نیازها 

Q8 794/0 طراحی و آمادگی کافی برای ورود به مساله و عدم شتابزدگی در رسیدن به نتیجه 

Q9  099/0 جستجو، ارزیابی و گزینش منتقدانه مطالعات پیشین 

Q10 571/0 بررسی های کافی قبل از کاربرد یک روش یا اتخاذ یک تصمیم 

Q11 547/0 های علمی توجه به چارچوب مفهومی منسجم و جامع در فعالیت 

 روشمندی

Q12  599/0 روش شناسی صحیح در فعالیت های علمی 

 چهارم
Q13 792/0 ثبت و گزارش دقیق و کامل شیوه انجام فعالیتها و تجربیات علمی 

Q14 797/0 شفافیت در بیان شیوه های انجام کار، شرایط، ابزارها و ... در فعالیت های علمی 

Q15 401/0 توجه به روشها و ابعاد کیفی و کمی در فعالیت های علمی 

 نتایج موثر

Q16  010/0 ارائه شفاف و جامع نتایج حاصل از فعالیتهای علمی 

 001/0 اهمیت نتایج بدست آمده و پاسخدهی به یک مساله مهم Q17 دوم

Q18  099/0 تاثیر در گسترش مرزهای دانش یا تغییرات کاربردی 

Q19  701/0 قابل اعتماد بودن و معناداری نتایج 

 خود انتقادی

Q20  510/0 تحلیل و خوداظهاری در فعالیت های علمی با رویکرد نقادانه 

 019/0 بیان شفاف محدودیتها و اشکاالت کار توسط دانشگاهیان Q21 ششم

Q22 711/0 کارینقد و تحلیل بعد از فعالیت های علمی برای پیشگیری از اتالف یا دوباره 

Q23  545/0 تحمل نقد در برابر دیدگاههای متفاوت 

 نشر دانش

Q24  741/0 توزیع و تبادل اطالعات و نتایج فعالیت های علمی با دیگر همکاران 

 اول

Q25 721/0 مستند سازی و نگهداری دانش و تجارب علمی و مدیریتی افراد در دانشگاه 

Q26 790/0 ثبت تجربیات آموزشی اعضای هیات علمی و ایجاد سازوکاری برای نشر دانش آموزشی 

Q27 710/0 وجود گردهمایی های علمی برای ارائه و تبادل تجربیات آموزشی، پژوهشی، عملی، و مدیریتی 

Q28  711/0 وجود سازوکار شفاف و رسمی در سازمان برای تبادل دانش و تجربیات بین افراد 

Q29  740/0 نه فقط همایشها و مجالتتمایل درونی نهادینه شده به نشر دانش و تجربیات با همکاران نزدیک 

 

در مرحله بعد، با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی معیارهای کیفیت دانش 

 نمایش داده شد. مقدار مورد انتظار 1پژوهی و برازندگی مدل در نمودار

 کلیه  معناداری می باشد که بر اساس 2آماره تی برای تایید معناداری، 

 

آمده  4تایید شد. شاخص های برازش در جدول  2ها با مقادیر بیش از عامل

( 1991فرد و اخوان)شاخص های مورد انتظار بر اساس منبع سبحانی است.

 (25،24(استناد شده است)1990و حبیبی و عدن ور)

 

 (3191)سال پژوهی  دانش کیفی معیارهای سازه دوم مرتبه تأییدی عامل تحلیل برازش های شاخص: 4جدول 
 شاخص مورد انتظار مقادیر مشاهده شده نام شاخص

 - 992 (2آماره خی دو )

< 001/0 معناداری  > 0/05 

 - df 902درجه آزادی 

7/2 (df 2/)نسبت خی دو به درجه آزادی     9 > 

01/0 (RMSEA) ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی  1/0  > 

94/0 (NFI) ششاخص نرم شده براز  0/90 < 

90/0 (CFI) تطبیقی ششاخص براز  0/90 < 

90/0 (GFI) شبراز نیکوییشاخص   0/90 < 
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 یدییتأ یعامل لیتحلدر کارکردهای علمی کیفی گویه معیارهای ارزیابی 29ی برای عامل بارنتایج تخمین استاندارد  :1نمودار 
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 بحث
 فیکی معیارهای بررسی به کمّی صورت به که مشابهی تحقیقات اگرچه

 پرداخته( 11)همکاران و گالسیک رویکرد با دانشگاه علمی ارکردهایک

 به دودمح اغلب یا و کم بسیار حاضر تحقیق نتایج با مقایسه جهت باشد

 و رینظ مبانی با آمده بدست نتایج اما بود، علمی کارکردهای از یکی تنها

 یفیک بخش از حاصل نتایج همچنین. بود همسو کامال شده انجام تحقیقات

 تاییدی و اکتشافی عاملی تحلیل نتایج با خبرگان دیدگاه محتوای تحلیل و

 .بود جهتهم پژوهیدانش معیارهای تعریف و شناسایی در تحقیق

 شاخص نیز( 2000)رایس ،(2012و1999)شولمن ،(1991)آدامز و دیاموند

 معیارهای از را نتایج عمومی نشر و همتایان، توسط نقد امکان چون هایی

 دهه تحقیقات در(. 20 ،17 ،10 ،15)دارند می بیان علمی کار یک اصلی

 ایجاد و دانش توسعه در علمی فعالیت تاثیر ،(2010)همکاران و وایز اخیر

 عامل با که داردمی بیان کیفی مهم های شاخص از را ارزشمند های داده

 حاضر، تحقیق با همسو(. 21)است مشترک موثر نتایج مولفه از 11 شماره

 و ویلکز ،(2012)همکاران و سیمپسون ،(2001)همکاران و مورهان

 و مشاهده امکان و دانش نشر ،(2014)همکاران و لنینگ ،(2019) همکاران

 هتج متخصصین با مشاوره و مطالعه بودن، محور مساله همتایان، توسط نقد

 شاخص عنوان به را موثر نتایج و علمی مندی روش مناسب، آمادگی

 و ویلکز تحقیق در(. 27 ،22 ،21 ،19 ،2)میدارند بیان علمی کارکردهای

 و انگلستان استرالیا، دانشگاههای پرستاران دیدگاه از که( 2019)همکاران

 دیدگاه از پرداخت، علمی فعالیت یک علمی معیارهای بررسی به کانادا

(. 22)ستا شده بیان دانش نشر علمی فعالیت یک طالیی استاندارد پرستاران

 17 و 14 ،1 ،7 ،5 ،1 شماره کنندگان شرکت حاضر تحقیق کیفی بخش در

 میعل پشتوانه و صحیح مساله طرح دانش، نشر ضرورت به ویژه طور به

 یشتابزدگ از دوری» و محض، الگوگیری از پرهیز و بودن نوآورانه مناسب،

 حوزه از 1 شماره کننده شرکت. نمودند اشاره علمی هایفعالیت اجرای در

 ارتعب با را اجرایی مراحل شروع از قبل مساله کامل شناسایی عدم مهندسی،

 ندهکن شرکت. کرد بیان «آن به کامل پرداختن بدون موضوع، کردن زخمی»

 هکنند شرکت و «صحیح مفهومی چارچوب فقدان» انسانی علوم از 1 شماره

. کرد ارهاش «اجرا از قبل علمی پشتوانه بدون شتابزدگی» عبارت به 17 شماره

 رد تحقیقات از زیادی بخش است داده نشان نیز دیگر مطالعات چنانکه

 ریهنظ زمینه این و هستند ضعیف مفهومی چارچوب و نظری مطالعات بخش

 را ددمتع تحقیقات از حاصل دانش بین مناسب پیوند یک ایجاد و پردازی

 تکمّی از ناشی تواند می شتابزدگی این از بخشی( 90-21)دهدمی کاهش

 خستینن سالهای در مقاله تولید فشار ویژه به مقاالت تعداد به توجه و گرایی

 و داوری در ضعف نیز الورنس(. 91)باشد علمی هیات اعضای استخدام

 کیفیت افت های شاخصه از را همتایان دیدگاه از علمی های فعالیت نقد

 در علمی مندی روش ضعف بر آلبرت(. 92)کندمی بیان علمی هایفعالیت

 هایرشته در( 2014)همکاران و لنینگ(. 99)نمایدمی تاکید مقاالت ارائه

-فعالیت کیفیت معیارهای روی بر تحقیقی در آمریکا دندانپزشکی با مرتبط

 مندیروش» ویژگی 4 کمّی کیفی آمیخته تحقیق یک در آموزشی های

 دقیق تحلیل درست، طراحی مشاهده، جامعیت چون مصادیقی با «علمی

 نایمع به «همتایان ارزیابی و نقد امکان» بودن، شواهد بر مبتنی اطالعات،

 «یعموم نشر امکان»  و ،«بازاندیشی و انتقادی خود» بازآزمایی، و نقد امکان

(. 19)نمایند می مطرح علمی فعالیت یک کیفیت معیارهای عنوان به را

 علمی کارکردهای تعریف در هم هنوز نزدیک سالهای در گالسیک الگوی

 و توما و( 2010) همکاران و چان. شودمی استفاده آن ارزشگذاری شیوه و

 معیارهای خبرگان، نظرات روی بر کیفی مطالعات در ،(2017)همکاران

 جتماعیا های شبکه بر مبتنی نوین هایفناوری در علمی هایفعالیت کیفی

 ئوری،ت بر بودن مبتنی اثر، اصالت چون هاییشاخص با را الکترونیکی و

 طتوس بحث و بازخورد نقد، امکان نشر، و ثبت قابلیت عمل، و پژوهش

 بیان معنوی مالکیت و قانونی پیگیری امکان تاثیرگذاری، همتایان، دیگر

 یارتباط و اطالعاتی های فناوری توسعه با رسدمی نظر به(. 95،94)داشتند

 تریبیش وسعت و سهولت با دانش نشر رسمی و فنی زیرساختهای اگرچه

 و ردگی قرار توجه مورد بیشتر معنوی مالکیت دغدغه اما است پذیر امکان

 و کبریرا. باشد مطرح علمی کارکردهای کیفیت در شاخصی عنوان به

 از استفاده با پژوهی دانش حوزه در دیگری مطالعه در ،(2017)همکاران

 همکاران، و گالسیک گانه شش معیارهای بر عالوه جدید، های فناوری

 امکان محتوا، در اثر اصالت مناسب، پلتفرم و اهداف مخاطب، شناخت

 الیتفع تاثیرگذاری و قبلی، مطالعات مرور ها، داده گیری گزارش و تحلیل

 و حسینی(. 90)است داشته بیان ها رشته در فناوری پژوهانه دانش های

 145 بررسی با سیستماتیک مرور روش به ای مطالعه در ،(2011)همکاران

 بر مبتنی معیار 1 در را یادگیری و تدریس پژوهی دانش معیارهای مقاله،

 تعهدانهم نقد، فرایند بازاندیشی، با همراه و منتقدانه دانش، بر مبتنی زمینه،

 (.97)کند می تعریف یادگیری بر مبتنی و پویا عمومی، نشر قابل

 بین ار اولویت بیشترین دانش نشر حاضرمعیار تحقیق در شد یاد چنانکه

  تاثیر «ارتباطات» عنصر اهمیت از زیادی حد تا امر این. داشت عوامل

 تاثیر ارتباطات از نحوی به نیز هامولفه سایر بهبود و توسعه زیرا پذیرد می

 رد اطالعات جریان برقراری و نگهداری با تواند می دانش نشر و پذیرد می

 هتوسع بازخورد، ارائه و دیگران توسط نقد زمینه کردن فراهم و دانشگاه

 زیادی دح تا عامل این دیگر سوی از. باشد داشته پی در را ها فعالیت کیفیت

. ودشمی ناشی دانش تسهیم و نشر سازوکارهای وجود نیز و اعتماد عنصر از

 کنندگان شرکت کیفی، بخش از آمده بدست نتایج از بخشی اساس بر چنانکه

 قاتیتحقی ایهفعالیت نتایج دارند تمایل علمی هیات اعضای بودند معتقد

 لتمای اما برسانند چاپ به کشور از خارج علمی مجالت در بیشتر را خود

 معتقد هم( 2011)سکیمانسکی. کمتراست اریکهایمحیط در دانش نشر به

 های فعالیت و پژوهش نتایج دهند می ترجیح علمی هیات اعضای است

  دیده بهتر که علمی مسیرهای در را خود

 (. 1)ندارد زیادی اهمیت دیگران برای آن انتشار و دهند ارائه شوند می
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 داشتند اعتقاد پرستاران نیز( 2019)همکاران و ویلکز تحقیق نتایج اساس بر

 با ار آن نیستند مایل و خواهند می خودشان برای فقط را دانش افراد برخی

 نشر به اورب و اعتقاد از بیش ای حرفه ارتقای به توجه و کنند منتشر دیگران

 .(22)است رایج افراد بین در دانش

 اعضای تمایل رغمعلی داد نشان نیز( 1991) سلیمی نامه پایان تحقیق نتیجه

 دهند می ترجیح آنها دانش، گذاری اشتراک به و همکاری به علمی هیات

 تا ردگی صورت( علمی مجالت طریق از)مستقیم غیر صورت به فرایند این

 تا است ممکن موضوع این(. 91)نزدیک همکاران با دانش وتبادل مستقیم

 همواره سوال این وجود این با. شود ناشی هم معنوی مالکیت بحث از حدی

 عاملت اعتماد، چون افزاری نرم ازعوامل بیشتر دانش نشر آیا که است مطرح

 ا،ساختاره چون افزاری سخت عوامل از یا پذیرد می تاثیر فردی انگیزه و

 دیریتم ادبیات از برخی بیرونی؟ انگیزه و پاداش، و ارزشیابی نظام مقررات،

 لویالع  نتایج. دارد اشاره دانش تسهیم بر سازمانی هایپاداش اثر به دانش

 بین تعامل و اعتماد چون عواملی مجموعه داد نشان( 2007)همکاران و

 یخاص های جنبه و پاداش های نظام اطالعاتی، های¬سیستم انسانی، نیروی

 هونگ و لی(. 99) دارد دانش تسهیم با مثبتی رابطه سازمانی ساختار از

 تحصیلی، درجه سازمانی، جایگاه چون عواملی که دریافتند(  2014)

 مچنینه. دارد تاثیر نوآوری و دانش نشر میزان بر فرهنگی عوامل و جنسیت،

 ارشد مدیران حمایت اطالعات، فناوری توسعه میزان نظیر سازمانی عوامل

(. 40)دارند دانش نشر میزان بر معناداری تاثیر سازمانی اعتماد ویژه به و

 و دانش نشر برای سازمانها دریافتند ایمطالعه در( 2004) همکاران و برندز

 و کروق(. 41)شوند تشویق انسانی تعامالت به که دارند نیاز نوآوری

 ساختار و مراتب سلسله در ای عمده موانع دادند نشان( 2000)نیز همکاران

 مشغله نظیر عواملی. باشد موثر نوآوری و دانش نشر در تواند می قدرت

 ارائه و خطاها ارزشیابی سازوکارهای فقدان شغلی، امنیت عدم زیاد،

 تعامالت و ارتباطات فقدان سازمانی، تجارب در سطح تفاوت بازخورد،

 ادافر بین دانش نشر در سازمانی اعتماد و اجتماعی، های شبکه و انسانی

 انیسازم هایپاداش مثبت اثر موید تحقیقات برخی گرچه(. 42)گذارند تاثیر

 بین که دادند نشان( 2005) همکاران و بوک اما است بوده دانش نشر بر

 ودوج منفی رابطه دانش تسهیم به نگرش و شده بینی پیش هایپاداش

 هیمتس بین رابطه نتوانستند خود تحقیق در ،(2002) کیم و بوک(. 49)دارد

 اداشپ بین که داد نشان آنان مطالعه هاییافته. نمایند تائید را پاداش و دانش

. ندارد وجود مثبت ای رابطه دانش تسهیم به نگرش و شده بینی پیش های

 هنتوانست ها مشوق که رسد می نظر به  که شدند مدعی مطالعه این در آنان

 ونهگ هیچ ها مشوق زیرا دهند تغییر را دانش تسهیم رفتار به نگرش اند

 و صبا مطالعه(. 44)کنندنمی ایجاد افراد در زمینه این در عمل برای تعهّدی

 دتوانننمی الزاما بیرونی عوامل و هاپاداش دادکه نشان نیز( 2012) همکاران

 (.45)باشد موثر هاسازمان در دانش تسهیم در مهم عاملی عنوان به

 

 گیری نتیجه
 چون رسمی سازوکارهای گفت توان می کلی بندی جمع یک در    

 ایه انگیزه و منابع ارتقاء، و ارزشیابی نظام مقررات، قانونی، بسترهای

 تاس ضروری علمی کارکردهای توسعه در الزامات اولین عنوان به بیرونی

 تعامل اعتماد، چون تریدرونی عوامل از معیارها این کیفیت و ماندگاری اما

 منیض دانش. پذیرد می تاثیر دانش نشر به افراد درونی تعهّد و خودجوش

 منظور هب. شود ایجاد آن موثر فرهنگ که یابد می انتقال بهتر زمانی ویژه به

 شوند ورد بدبینی و ترس بر مبتنی رویکردهای باید ابتدا فرهنگ این ایجاد

 این تحقق. دارند اظهار را خود تجارب راحتی به بتوانند افراد که شکلی به

 کنترل یسو به حرکت و اطالعات بر مبتنی کنترل از رهایی مستلزم رویکرد

 که هایی¬محیط ایجاد در مدیران نقش راستا همین در. است تعهّد بر مبتنی

 ردازندبپ اطلالعات و دانش تبادل به همدلی و درک و اعتماد بر مبتنی افراد

 در پژوهی دانش معیارهای از استفاده دیگر عبارت به. است اساسی بسیار

 توسعه در تواند می علمی کارکردهای همه سازی معادل و ارزشگذاری

 کارکردهای دیگر و خدماتی آموزشی، های نوآوری به توجه و یکپارچه

 ایلتم سازمان، عمیق فرهنگ نظیر پنهان و نرم عناصر اما باشد موثر علمی

 با دانش نشر به تمایل و سازمانی تعلق تیمی، های فعالیت و همکاری به

 ضایف بهبود در ارتقا برای ابزاری صرفا نه و فرهنگ یک عنوان به همتایان

 در میعل گفتگوی های کانون ایجاد باره دراین. دارد بیشتری تاثیر علمی

 بهره مختلف، های عرصه در علمی تجارب نشر برای آموزشی های گروه

 رایب تدابیری و سازمانی دانش توسعه در الکترونیکی ابزارهای از گیری

 های عرصه در علمی هیات اعضای های فعالیت معنوی مالکیت حفظ

 .بود خواهد موثر...  و کاربرد پژوهش، آموزش،

این ابزار برای اولین بار تدوین شده و تنها  :های تحقیقمحدودیت

توسط اعضای هیات علمی دو دانشگاه کشور اعتبار یابی شده است و 

ضروری است در جوامع متنوع علمی و با تعداد بیشتر افراد بازآزمایی شود 

 گردد. تا با اطمینان بیشتری تایید

 تقدیر و تشکر
 انجام رد صدر سعه و دقت با که بزرگواری صاحبنظران و اساتید کلیه از    

 .سپاسگزارم بسیار نمودند مشارکت ها پرسشنامه تکمیل و هامصاحبه

 علوم و شیراز دانشگاههای آموزشی های گروه کارشناسان از همچنین

 قدیرت صمیمانه نمودند همکاری بسیار ها داده گرداوری در که شیراز پزشکی

 انشگاهد در شده انجام طرح از بخشی عنوان به تحقیق این. نمایم می تشکر و

 تایید 90-7-25 مورخ ص/ 700-957 نامه شماره با که است بهشتی شهید

 .است شده

پژوهشگر در هیچ یک از مراحل تحقیق تضاد منافعی نداشته : تضاد منافع

 است.
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