
mui.ac.irijme.http://  782/  (93) 02: 9911مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / آذر 

 مقاله پژوهشی 

 

 یعلم تیپرسشنامه مرجع یدرون یهمسان یابیو ارز یساختار عامل نییتع
 علمیهیأت دیاسات نیب در

 

 *کامیاری، ناصر ی، فرزانه فضلی، اکرم رنجبر، منوچهر کرمانیریدب نینسر

 

 

 چكيده

است و تكليفی است که بايد به  علمیهيأت یبر عهده پژوهشگران و اعضا هاهکردن مسير تحقق مرجعيت علمی در دانشگا یطمقدمه: 

 انجام شد.ان همد یدانشگاه علوم پزشك دياسات دگاهيبر اساس د یعلم تيپرسشنامه مرجع یابي، اعتبار هدف  باپژوهش اين  سرانجام برسد.

دانشگاه علوم  علمیهيأتعضو  022 یبر رو یبه صورت تصادف است که یاکتشاف كرديبا رو یمطالعه مقطع کيپژوهش حاضر ها: روش

ای هيگو 91پرسشنامه  ق،يصورت گرفته است. ابزار تحق ،یعامل ليتحل رهيروش چند متغگيری و با به کار 9911همدان در سال  یپزشك
 یابيجهت ارز د؛يگرد یبررس یاسيدرون مق یو همبستگ کرونباخ یآلفا بياده از ضربا استف سشنامهپر یدرون يیاياست. پا یعلم تيمرجع

 استفاده شد.  زريو شاخص ک ماکسيو چرخش وار یاصل یهاهمؤلف ليپرسشنامه، از تحل یساختار عامل

ذيرش بودند پ پرسشنامه در سطح قابلی هاهنتايج بررسی روايی و پـايايی نشان داد که روايی محتــوا و همبســتگی درونی گوينتايج: 

(139/2=Chronbach’alpha ،12/2  S-CVI ،19/2  I-CVI.) ی اصلی با چرخش واريماکس با هاهپس از انجام تحليل مؤلف
، و "مدر علو شرفتيو پ یتوانمند شيچالش افزا"، "و صنعت ديچالش ارتباط علم با تول")مؤلفه مهم 9توجه به مالک کيزر و ارزش ويژه، 

 کند.می درصد از واريانس کل را تبيين 34/12استخراج گرديد که روی هم  ("یو فرهنگ یاجتماع ،یفرد یهاچالش"

 ،علمیهيأت یو با توجه به نظر اعضا دياستخراج گرد یعلم تياز پرسشنامه مرجع مطالعه، سه مؤلفه نيا یهاهافتيبا توجه به گيري: نتيجه

 است. یعلم تيبه مرجع دنيدر رس هاهچالش دانشگاين ترمهمو صنعت  دينداشتن علم با تول اطعلوم و ارتب شرفتيدر پ یتوانمند

 

 .علمیهیأت ،یاصل یهامؤلفه لیتحل ،ییایو پا ییروا ،یعلم تیمرجعی کلیدی: هاهواژ
 012تا  082 (:93)02؛ 9911 آذر مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/

 
 

 مقدمه

دهد که می نشان یالمللنیب یاستناد یهاهگایاطالعات پا

                                                 
وه گر ،یستیآمارز یتخصص یدکتر یدانشجو ،کامیاری ناصرنویسنده مسؤول:  *

 یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیدانشکده بهداشت، کم ،یستیآمارز

 n.kamyari@yahoo.com .رانیهمدان، همدان، ا

شگاه دان ،یدانشکده داروساز ،یرسانو اطالع یکارشناس ارشد کتابدار ان،یریدب نینسر

اکرم  دکتر؛ n.dabiri312@yahoo.com)) .رانیهمدان، همدان، ا یعلوم پزشک

دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم  ،سم شناسی -ی(، گروه فارماکولوژاریرنجبر )دانش

 یمنوچهر کرم دکتر ؛(a.ranjbar@umsha.ac.ir) .رانیهمدان، همدان، ا یپزشک

 یالدیم 0222علم کشور از سال  دیخالص تول تیکم

 تی(. کم1)تاکنون به طور مداوم در حال رشد بوده است

 یکل به دو دسته یالمللبین یاستناد یهاهگایعلم در پا دیتول

دان، هم، همدان یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یولوژیدمیگروه اپ ،(اری)دانش

و  یکتابدار یدکترا ،یفضل فرزانهدکتر  (؛ma.karami@umsha.ac.ir) .رانیا

 ،یو فناور قاتیمعاونت تحق ،یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک ،یرساناطالع

 .رانیتهران، ا ،یاطالعات و انتشارات علم یمرکز توسعه و هماهنگ

(f.fazli@behdasht.gov.ir) 

 تاریخ پذیرش: ،92/0/11، تاریخ اصالحیه: 04/90/19 مقاله: تاریخ دریافت
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شوند. درحال حاضر می میتقس هامجالت و کنفرانس

 یعلم کشور در بخش مجالت معتبر علم دیتول تیوضع

ت اس شیهمچنان به صورت شتابان در حال افزا یالمللبین

رشد را  کاهش ریاخ یهاسالدر  هاکنفرانس ،اما برعکس

کالن  یهااستیسند س آنجایی که(. از 1)نشان داده است

 ،یعلم تیشامل چهار شاخص مرجع یعلم و فناور

 تیرا در کنار کم یاقتصاد یو اثرگذار یمعل یپلماسید

 نیترمهماز  یکیقرار داده است، تأکید علم مورد  دیتول

 و یاستناد یهاهگایپا هاشاخص نیسنجش ا یبسترها برا

 یهاتیاز ظرف ی(. لذا آگاه4تا0)هستند یعلم یهاتیمرجع

ا بهتر ر یزیرعلم کشور امکان برنامه دیتول تیکم یفعل

کردن مسیر تحقق مرجعیت  ی(. ط7تا5)وردفراهم خواهد آ

 یبر عهده پژوهشگران و اعضا هاهعلمی در دانشگا

است و تکلیفی است که باید به سرانجام  علمیهیأت

 یعلوم پزشک یهاهدهد که دانشگامی (. آمار نشان8)برسد

در  یمقاالت علم تیفیو ک تیکم شیدر افزا ییسهم به سزا

گام برای سامان  نیاول نیچن(. هم12و9و3)دارند ایدن

به درك  یابیبه امر پژوهش در جامعه، دست دنیبخش

بردن به  یپ زی، امکانات موجود و نهااز توانمندی یدرست

 نیترمهماست.  یقاتیی تحقهاهنقاط ضعف و قدرت برنام

پژوهشگران دانشگاه علوم  دگاهیموانع پژوهش از د

 یافزارو سخت  یی ابزارهاتیمحدود ران،یا یپزشک

مشاوره  راکس،یز نت،یپر پ،یمانند تا علمیهیأت یاعضا

(. در 11)شده است یو کتابخانه معرف نترنتیا ،یپژوهش

 یدانشگاه علوم پزشک یعلم أتیکه از اعضای ه یبررس

 یشد که موانع مالگیری جهیصورت گرفت، نت رازیش

 هایفعالیترا بر  ریتأث نیترکم یو موانع علم نیتربیش

ی هاموانع انجام پژوهش انی(. در م10)دارند یپژوهش

 زدی یصدوق دیشه یعلوم پزشک هایدر دانشگاه یآموزش

ی و اهموانع حرف ۀمربوط به مؤلف ازیامت نیو گناباد، باالتر

(. 14و13)بود یموانع علم ۀمربوط به مؤلف ازیامتترین نییپا

 معلو یهاهدر دانشگا نهیزم نیدر ا زین یمطالعات مشابه

 که دندیفسنجان به انجام رسهمدان، شهرکرد و ر یپزشک

 یو نظرات اعضا هاهدگایاز د یهر کدام ابعاد مختلف

از  ی(. در کل آگاه17تا15)کردندمی انیرا ب علمیهیأت

و تالش در جهت برطرف کردن آنها به  قاتیموانع تحق

پژوهش امری ضروری به نظر  یفیو ک یمنظور ارتقای کم

انجام  طیی موجود در شراهاتفاوت لی. به دلرسدمی

، تعداد مراکز هاهامکانات دانشگا ،یقاتیتحق هایفعالیت

فرهنگ  ،یاطالعات یهاهگایبه پا یدسترس ،یقاتیتحق

پژوهشگران در  دگاهی، د اعتبارات دانشگاه ،یسازمان

مختلف نسبت به موانع پژوهش  یقاتیتحق یهامحیط

 جینتا ،متفاوت است و مطالعه آنها در جوامع مختلف

عموماً  رانیصورت گرفته در ا یهادارد. پژوهش یمتفاوت

محور استوار بوده تا عوامل بازدارنده و  نیبر ا

ه ب آن کهارائه گردد، حال  یفیبه شکل توص کنندهلیتسه

 یاکتشاف یکردیاست تا با رو یضرور رسدمی نظر

مورد توجه  یلمع تیبه مرجع دنیمؤثر در رس یهاهمؤلف

بر اساس مطالعات مرور شده و تفاوت  نی. همچنردیقرار گ

 دیضرورت تول ،یعلم تیبه مرجع دنیدر رس دیاسات دگاهید

 نیدر ب یعلم تیمرجع یبررس یبرا ایابزار روا و پا

شود. لذا برآن می احساس یبه خوب علمیهیأت یاعضا

 یاعضا یهاچالش سازیمستند یتا در راستا میشد

 تیبه مرجع دنیدر رس یدانشگاه علوم پزشک علمیهیأت

، هاچالش نیا تربیشهر چه  ییو با شناسا یجامع علم

و در  یانتشارات علم تیفیک شیافزا یبرا ییهاکارراهبتوان 

(. در 18)ارائه داد هاهگونه دانشگا نیا یعلم تیمرجع جهینت

 یدانشگاه علوم پزشک دیاسات دگاهیاین مطالعه نظرات و د

در قالب  یهمدان در خصوص عوامل نیل به مرجعیت علم

شد. پژوهش حاضر  یساخته بررسپرسشنامه محقق کی

 یدرون یهمسان یابیو ارز یساختار عامل یبا هدف بررس

 نیدر ب "یعلم تیمرجع"ساخته و محققای هیگو 17 اسیمق

 ،یبررس جیبه اجرا در آمد تا به کمک نتا علمیهیأت دیاسات

گام  ،یعلم تیبه مرجع دنیموانع مؤثر بر رس ورددر م

به  یمؤثری در جهت شناخت آنها بردارد و در جهت ده

 دانشگاه، نقش داشته باشد. یی پژوهشهاگذاریاستیس
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 هاروش

 لیتحل کردیبا رو یمطالعه مقطع کیپژوهش حاضر 

 رهیروش چند متغ کارگیریبهاست که با  یاصل یهامؤلفه

حاضر،  قیصورت گرفت. هدف از انجام تحق ،یعامل لیتحل

 دیاسات نیدر ب یعلم تیمؤثر بر مرجع یهاهاکتشاف مؤلف

 به دلیلهمدان است.  یدانشگاه علوم پزشک علمیهیأت

هر  ینمونه به ازا 92حداقل  یعامل لیروش تحل کارگیریبه

 زش،یبا احتساب احتمال ردر نهایت  لحاظ شد که هیگو

 ی(. ابزار گردآور3و9)دیگرد نییتع نمونه 022حجم نمونه 

و  نگاریتی)اطالعات جمع یدو قسمتای پرسشنامه هاهداد

ن ی. ااست (یعلم تیبه مرجع دنیرس یهاچالش یهاهیگو

 2 اسیدر مق هیگو 91و شامل  ساختهمحققپرسشنامه 

تا  9کم  یلیموافقت خ یاست که از نمره ده کرتیلای نهیگز

 تیشده است. پرسشنامه مرجع میتنظ 2 ادیز یلیموافقت خ

 ریبا استفاده از سا علمیهیأت دیاسات دگاهیاز د یعلم

ساخته محقق به صورتبر هدف پژوهش  یمطالعات و مبتن

نفر از  1آن توسط  ییو محتوا یصور ییروابود که 

قرار گرفت. به منظور  تأییدمورد مرتبط کارشناسان 

متخصص در  1 ی(، پرسشنامه براCVIمحتوا ) یابیارز

و علوم اطالعات  یدانش سنج ،یروان سنج یهاهنیزم

( I-CVIمحتوا ) ییشاخص روا ه،یهر گو یارسال شد. برا

ه ک یکارشناسانکه تعداد  بیترت نی. به ادیمحاسبه گرد

 میبر تعداد کل کارشناسان تقساند داده هیبه گو 3 ای 9نمره 

-Sمحتوا ) ییهم شاخص روا هاهیکل گو یشود. برامی

CVIگیری ( با متوسطI-CVIطورهمان. دیمحاسبه گرد ها 

عنوان پولیت و بک ( Polit and Beck) پولیت و بک که

 ییروا کیبه  دنیرس یتعداد کارشناس، برا نیبا ا اند،کرده

 19/2حداقل  هیهر گو ییمحتوا ییروا دیبا یعال ییتوامح

 (.09تا91)باشند 12/2حداقل  اسیمق ییو روا

پرسشنامه  یانسجام درون یمطالعه جهت بررس نیا در

 ییایدر بعد پا یبررس یکرونباخ و برا ی(، از آلفاییای)پا

نفر از  92تعـداد  یمطالعـه مقـدمات کیپرسشنامه، در 

 و پس از عیآنهـا توز نیانتخاب و پرسشنامه بـ هایآزمودن

شد. بعد از گذشـت دو هفته آزمون مجدد  آوریجمع لیتکم

نفـر بـه عمـل آمــد و بــا اســتفاده از  92همـان  نیب

 بیضــر رســون،یپ یهمبســتگ بیفرمــول ضــر

 ری. مقاددیاول و دوم استخراج گرد یهااعتبــار آزمــون

 1/2تا2/2کوچک  تمیهر سازه با تعداد آ یبرا رشیمورد پذ

 رتکم نورسیپ یهمبستگ ری(. مقاد00و9)در نظر گرفته شد

 2/2از  تربزرگمتوسط، و  2/2تا  9/2 نیب ف،یضع 9/2 زا

 هاییروا تأیید(. پس از 2)در نظر گرفته شد یقو یهمبستگ

نفر(،  92) یالزم ابزار در مطالعه مقدمات یهاییایو پا

 لینفر( تکم 022) علمیهیأت دیپرسشنامه توسط اسات

 یهاویژگیبا ای هیگو 91پرسشنامه  لی. پس از تکمدیگرد

جهت اکتشاف  یعامل لیاشاره شده، تحل شناختیتیعجم

. به رفتیصورت پذ یعلم تیمؤثر بر مرجع یهاهمؤلف

 یهمبستگ سیماتر ایمطلب که آ نیدرباره ا قیمنظور تحق

بارتلت  تیاز آزمون کرو ستیدر جامعه صفر ن هاهداد

 یو دارا دیمف یمدل عامل آن که ی(. برا0)شودمی استفاده

 یرد نشود. وقت رها،یارتباط متغ عدمم است معنا باشد، الز

است،  4/2از  تربیش (KMO) نیاولک ریمِ زریک اریمقدار مع

مقدار  نیانجام داد و هرچه ا یعامل لیتوان تحلمی یبه راحت

خواهد  تربرداری بیشنمونه تیباشد مناسبت و کفا تربیش

 (. 09)بود

چرخش و  یاصل یهاهاز روش مؤلف یآمار زیجهت آنال

 SPSS-16 یافزار آماربا استفاده از نرم ماکسیوار

(SPSS Inc, Chicago, IL) با توجه  تاًیاستفاده شد که نها

 یهاهمؤلف زهیو نمودار شن ر ژهیارزش و زریبه مالك ک

 یهم در تمام یمعنادار. سطح دیگذار استخراج گرد ریتاث

 یلمدل عام آن که یدر نظر گرفته شد. برا 22/2 هاآزمون

 رها،یباشد، الزم است عدم ارتباط متغ معنا یو دارا دیمف

( KMO) نیاولک ریمِ زریک اریمقدار مع یرد نشود. وقت

انجام  یعامل لیتوان تحلمی یاست، به راحت 4/2از  تربیش

 تیباشد مناسبت و کفا تربیشمقدار  نیداد و هرچه ا

 لیتحل یخواهد بود. در اجرا تربرداری بیشنمونه
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 فیدر تعر 3/2باالتر از  یعامل بیضرا زین یاصل یهاهمؤلف

 رویپ نیمهم و بامعنا در نظر گرفته شد. همچن هاعامل

-92-043با شماره نامه مطالعه  ،یمالحظات اخالق تیرعا

دانشگاه علوم  یاخالق پژوهش تهیکم بیبه تصو 92-94

 .دیهمدان رس یپزشک

 

 نتايج

ی توزیع شده بین اساتید هاهپرسشنام 022 تمامی 

ی دانشگاه علوم پزشکی هاهشاغل در دانشکد علمیهیأت

 .(%922دهی میزان پاسخ) پرسشنامه تکمیل شد همدان

 92 از واحدهای مورد پژوهش مرد و درصد( 49) نفر 902

ایشان زن بودند. میانگین سنی از درصد(  91) نفر

 ±9/9 با انحراف معیارسال  1/39 واحدهای مورد پژوهش

 از واحدهای مورد پژوهش درصد( 9/91) نفر 92 سال بود.

 درصد( 9/90) نفر 912و  دارای مدرك کارشناسی ارشد

دارای مدرك دکتری تخصصی بودند. میانگین سابقه کاری 

 39سال بود.  ±9/2سال با انحراف معیار  3/91افراد 

سمت مدیر  از واحدهای مورد پژوهش دردرصد(  02)نفر

نفر از نمونه مورد مطالعه در سایر  943درصد(  92و )

درصد از  922 تعداد بودند. مشغول به فعالیتها پست

تمام وقت فعالیت داشتند.  به صورت کنندگانتشرک

تحصیلی و ی جنسیت، مدرك هاهدر گرو هامقایسه نسبت

دو انجام شد و توزیع  آزمون کای سمت با استفاده از

ی با یکدیگر داشتند معنادارتفاوت  هاهدر تمام گرو هانسبت

(22/2>P).در پرسشنامه شامل میانگین،  هاهتوزیع گوی

انحراف معیار و انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر، 

فاصله اطمینان، و درصد میانگین قابل انتساب مربوط به 

اطالعات توصیفی شامل فراوانی  و 9هر گویه در جدول 

 0ی پرسشنامه در جدول هاهمطلق و نسبی مربوط به گوی

دهد اغلب می نشان 0آورده شده است. جدول 

 د،انداشته "زیاد"و  "متوسط"بین  نظرات کنندگانشرکت

گویه آن  99گویه پرسشنامه، در  91از بین  طوری کهبه 

و تنها در یک  "زیاد"گویه آن گزینه  9، در "متوسط"گزینه 

ر را د هافراوانیین تربیش "کم"گویه پرسشنامه گزینه 

ی پرسشنامه هاهمیانگین نمره کل برای گوی .داشت هاپاسخ

 به دستدرصد  22با میانگین قابل انتساب  13/99±29/21

 92تا  91آمد. همچنین دامنه تغییر نمرات پرسشنامه از 

 محاسبه گردید.

 

و درصد  نان،و انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر، فاصله اطمی ارانحراف معی ن،یانگدر پرسشنامه شامل می هاهگوی عتوزی: 9جدول 

 قابل انتساب نیانگمی

 میانگین ±انحراف معیار همؤلف
 %12فاصله اطمینان 

 درصد میانگین قابل انتساب
 حد باال حد پایین

 22/2 04/9 40/0 13/0±922/9 9آیتم 

 22/2 01/9 11/0 23/9±230/9 0آیتم 

 29/2 11/9 09/9 29/9±290/9 9آیتم 

 22/2 19/9 01/9 22/9±113/2 3آیتم 

 22/2 12/9 94/9 39/9±991/9 2آیتم 

 22/2 39/9 10/0 02/9±991/9 4آیتم 

 22/2 02/9 44/0 19/0±909/9 1آیتم 

 22/2 92/9 49/0 11/0±091/9 9آیتم 

 29/2 21/9 22/9 01/9±024/9 1آیتم 

 22/2 34/9 13/0 02/9±219/9 92آیتم 

 31/2 21/9 92/9 93/9±202/9 99آیتم 
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 922 همان سازه ضرب در نبر تفاضل حد باال و حد پایی متقسی نبا حد پایی نیانگقابل انتساب هر سازه: تفاضل می نیانگ* درصد می

 در دانشگاه علوم پزشکی همدان 9،0و موانع مرجعیت علمی هاچالشی پرسشنامه هاهتوزیع فراوانی گوی :0جدول 

 29/21±13/99ی پرسشنامه هاهنمره کل برای گوی نیانگمی -9

 .92تا  91از  نمرات پرسشنامه: ردامنه تغیی -0

 

نتایج بررسی روایی و پـایایی نشان داد که روایی محتــوا و 

پرسشنامه در سطح عالی بودند  هاههمبســتگی درونی گوی

 (کرونباخ آلفای) ابزار درونی همسانی ضریب طوری کهبه 

ای گویه درون همبستگی اساس بر و گردید تعیین 139/2

نشد  گزارش منفی پرسشنامه یهاهگوی از یک هیچ ضریب

(139/2=Chronbach’alpha ،12/2 S-CVI ،19/2I-

CVI).  

ت برای و نتایج آزمون کرویت بارتل KMOی هاهانداز

به ی حاصل از اجرای پرسشنامه هاهمبستگی ماتریس

 929/2برابر با  KMOمقدار آمدند.  به دستصورت زیر 

معنادار بودن مشخصه آزمون کرویت بارتلت نیز و سطح 

 توانمی پایه هر دو مالك بر است. بنابراین، 229/2 از ترکم

که اجرای تحلیل عاملی براساس ماتریس  نتیجه گرفت

گروه نمونه مورد مطالعه، قابل  همبیستگی حاصل در

 .(02)دتوجیه خواهد بو

 91ی اصلی بر پرسشنامه هاهدر اجرای تحلیل مؤلف

 31/2 91/9 12/0 93/9±204/9 90آیتم 

 22/2 43/9 94/9 32/9±299/9 99آیتم 

 22/2 21/9 21/9 99/9±229/9 93آیتم 

 31/2 39/9 12/0 09/9±992/9 92آیتم 

 31/2 32/9 91/0 93/9±299/9 94آیتم 

 31/2 04/9 41/0 11/0±999/9 91آیتم 

 22/2 32/29 44/29 29/22±190/99 نمره کل

 همؤلف
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد(

 31 (%1/00) 92( %9/1) 31( %1/00) 19( %1/92) 09( 99/%3) . گسترش ارتباط دانشگاه با محافل علمی برتر دنیا1

 02( %2/92) 92( %9/91) 922( %4/39) 90( %1/92) 99( %4/9) پذیری. تقویت روحیه انتقاد2

 39( %2/02) 43( %3/99) 43( %3/99) 90( %1/92) 9( %3/9) . دستیابی به علم و دانش پیشرفته9

 01( %9/93) 90( %2/32) 21( %4/09) 90( %1/92) 9( %3/9) . رونق دادن به نشریات علمی3

 39( %2/02) 43( %3/99) 31( %1/00) 31( %1/00) 4( %1/0) آوریی تحقیقاتی و تبدیل آنها به علم و فنهاهبه پروژ تربیش. توجه 2

 01( %9/93) 21( %4/09) 40( %2/92) 92( %9/91) 02( %2/92) ی تحقیقاتیها. اختصاص اعتبارات کافی برای طرح4

 99( %4/9) 33( %3/09) 19( %1/92) 31( %1/00) 09( %3/99) . توسعه ی فرهنگ خودباوری1

 92( %9/91) 90( %1/92) 24( %9/01) 29( %1/02) 04( %1/90) . ایجاد نشاط علمی9

 29( %1/02) 02( %2/92) 12( %9/93) 24( %9/01) 4( %1/0) . گسترش پژوهش در عرصه ی کاربردی و توسعه ای1

 90( %1/92) 39( %2/02) 12( %9/93) 21( %4/09) 9( %3/9) . گسترش خدمات علمی تخصصی11

 04( %1/90) 41( %1/90) 41( %1/90) 99( %4/99) 4( %1/0) علمیهیأتی همه جانبه اعضای ها. ارتقای توانمندی99

 02( %2/92) 24( %9/01) 41( %1/90) 24( %9/01) 4( 1/0) . اعتقاد به فرهنگ جوان گرایی90

 04( %1/90) 11( %4/99) 29( %1/02) 33( %3/09) 9( %3/9) دانشجوی تحصیالت تکمیلی. جذب 99

 01( %9/93) 24( %9/01) 14( %9/91) 39( %2/02) 9( %3/9) ی دانش بنیانها. توجه و تقویت شرکت93

 04( %1/90) 21( %4/09) 41( %1/90) 99( %4/99) 92( %9/1) ی علمی و افراد برجستهها. تشویق مادی فعالیت92

 09( %3/99) 24( %9/01) 40( %2/92) 24( %9/01) 1( %9/3) ی افزایش ارجاعات علمیها. آشنایی با تکنیک94

 04( %1/90) 33( %3/09) 40( %2/92) 22( %9/03) 09( %3/99) . تشویق به کارگروهی و بین رشته ای91
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 هاعاملدر تعریف  3/2ضرایب عاملی باالتر از  ای،گویه

گرفته شد. بدین ترتیب پس از انجام  و بامعنا در نظر مهم

PCA توجه به مالك کیزر و ارزش  با چرخش واریماکس با

کل  درصد 34/12ه ک گردیداستخراج  عامل 9ویژه، 

 از دقت در نمودار نمود. پسمی را تبیین هاهواریانس داد

 ، شرایط9برش مشاهد شد که نقطه ( 9)شکل شن ریزه 

 به بهترین راه حل عاملی را داراست. مطلوب برای حصول

 

 

ی پرسشنامه هامؤلفهنمودار شن ریزه در تعیین تعداد  :9شکل 

 مرجعیت علمی

، بارهای چرخش داده شده یهاماتریس عامل، 9جدول 

و درصد واریانس تبیین شده  (communality)اشتراکی 

که بیانگر اثرگذاری هر یک  توسط هر مؤلفه را نشان میدهد

ی اصلی در پرسشنامه مرجعیت علمی است. پس هامؤلفهاز 

، تربزرگی عاملی هابر اساس بار هاهاز جابجایی گوی

 91، و 94، 92، 90، 9، 1، 0، 9ی هاهه اول شامل گویمؤلف

و در آخر  99، و 92، 1، 3، 9ی هاهه دوم شامل گویمؤلفو 

گردید. بر  93، و 99، 4، 2ی هاهه سوم شامل گویمؤلف

مشخص گردید که مؤلفه استخراجی اول با  هاهاساس یافت

ی در تربیشتأثیر  هادرصد از کل واریانس 99/22تبیین 

بر مرجعیت علمی دارا است. مؤلفه  هاهمؤلف قیاس با سایر

درصد از واریانس  90/4م درصد و مؤلفه سو 09/1دوم 

 کنند.می کل را تبیین

 

 SRQپرسشنامه مرجعیت علمی ی هاهمؤلفی مربوط به ها، مقادیر ویژه و واریانسh)2(تحلیل بارهای عاملی، بارهای اشتراکی  :9جدول 

 ی پرسشنامههاآیتم
 بارهای اشتراکی بارهای عاملی

9 0 9  

 114/2 022/2 943/2 932/2 91آیتم 

 121/2 941/2 993/2 993/2 9آیتم 

 122/2 919/2 031/2 119/2 94آیتم 

 499/2 039/2 939/2 190/2 9آیتم 

 411/2 944/2 041/2 122/2 92آیتم 

 433/2 903/2 921/2 441/2 1آیتم 

 414/2 209/2 201/2 434/2 0آیتم 

 299/2 909/2 209/2 294/2 90آیتم 

 920/2 333/2 149/2 940/2 3آیتم 

 191/2 211/2 120/2 999/2 92آیتم 

 493/2 010/2 101/2 999/2 1آیتم 

 134/2 999/2 103/2 901/2 99آیتم 
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 191/2 324/2 499/2 993/2 9آیتم 

 909/2 933/2 021/2 012/2 93آیتم 

 193/2 192/2 919/2 012/2 99آیتم 

 444/2 442/2 329/2 924/2 2آیتم 

 112/2 491/2 921/2 213/2 4آیتم 

  213/9 429/9 302/1 مقادیر ویژه

  900/4 093/1 929/22 واریانس بیان شده توسط هر عامل )درصد(

 929/12 کل واریانس بیان شده )درصد(

 است. دهتکرار به همگرایی رسی 1چرخش با  زر،با نرمالسازی کی ماکسروش دوران: واری ،ی اصلیهامؤلفه لروش استخراج: تحلی
در تحلیل  هاهو مشخص شدن مؤلف هاهپس از جابجایی گوی

ی اصلی، ضرایب آلفا در سه عامل و همچنین هاهمؤلف

ی مورد بررسی قرار هاهبا مؤلف هاهضرایب همبستگی گوی

است. مقادیر  نشان داده شده 3گرفت. نتایج در جدول 

مربوط به پایایی درونی به این صورت بود که: آلفای عامل 

 929/2=9، و آلفای عامل 991/2=0، آلفای عامل 131/2=9

با  هاهمحاسبه گردید. همچنین تمام همبستگی گوی

متوسط تا قوی قرار  تأییدخود در دامنه مورد ی هاهمؤلف

 (.=991/2rتا =r 394/2داشتند )

 

 SRQ)ی پرسشنامه مرجعیت علمی )تأییدارائه نتایج مربوط به تحلیل عاملی  :3جدول 

 آلفای کرونباخ با حذف آیتم همبستگی عامل / آیتم آلفای کرونباخ کل عامل / آیتم

   131/2 9عامل 

 121/2 991/2  91آیتم 

 199/2 131/2  9آیتم 

 199/2 144/2  94آیتم 

 190/2 140/2  9آیتم 

 199/2 149/2  92آیتم 

 199/2 192/2  1آیتم 

 109/2 493/2  0آیتم 

 192/2 102/2  90آیتم 

   991/2 0عامل 

 939/2 999/2  3آیتم 

 992/2 429/2  92آیتم 

 912/2 122/2  1آیتم 

 942/2 129/2  99آیتم 

 949/2 131/2  9آیتم 

 993/2 394/2 929/2 9عامل 

 993/2 442/2  93آیتم 

 901/2 492/2  99آیتم 

 909/2 414/2  2آیتم 

 119/2 113/2  4آیتم 

 139/2 هاکل آیتم
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 بحث

هدف از مطالعه حاضر تعیین ساختار عاملی و ارزیابی 

مرجعیت علمی  ساختهمحققهمسانی درونی پرسشنامه 

(Scientific reference questionnaire, SRQ)  در بین

دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال  علمیهیأتاساتید 

ا عنایت ببود. با توجه به نتایج توصیفی پرسشنامه و  0218

 ،همداندانشگاه علوم پزشکی  علمیهیأتبه نظرات اعضای 

 43/3، و 52/3، 53/3به ترتیب با  5، و 4، 3ی هاهگوی

امه ی پرسشنهاهین میانگین نمره در بین گویتربیشدارای 

دستیابی به علم و "بودند. به عبارتی از نظر این اساتید، 

ه توج"، و "یرونق دادن به نشریات علم"، "دانش پیشرفته

ی تحقیقاتی و تبدیل آنها به علم و هاهبه پروژ تربیش

و موانع رسیدن به مرجعیت  هاچالشین ترمهماز  "آوریفن

گیری . این نتیجه تا حدودی هماهنگ با نتیجهاست علمی

ارتباط گسترش "است که  (04و4)مطالعه قمی و همکاران

وحیه تقویت ر"و  "دانشگاه با محافل علمی برتردنیا

را جزء  "دستیابی به علم و دانش پیشرفته"و  "پذیریانتقاد

 دانند.می ی رسیدن به مرجعیت علمیهاچالشین ترمهم

کی پزش نتایج بررسی فرمانفر و همکاران در دانشگاه علوم

قوی و  ، انگیزهعلمیهیأتگیالن نشان داد که در اعضای 

عبارتی این به  .(05)مناسبی برای امر پژوهش وجود ندارد

 17، و 15، 8ی هاهتا حدودی در ارتباط با گویگیری نتیجه

 یهاپرسشنامه حاضر است که ایجاد نشاط علمی و تشویق

دانند. می مادی و اجتماعی را موانع رسیدن به هدف

پرسشنامه اشاره شده  9و  5ی هاهکه در گوی طورهمان

ی و همکاران نیز نشان دادند مشغله کار کوراکی واست، 

تدریس واحدهای درسی زیاد نیز از موانع انجام تولیدات 

 در بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی همدانعلمی 

 ی تحقیقاتیهاهبه پروژ تربیشبه عبارتی توجه (. 06)است

ای ی کاربردی و توسعههاهو گسترش پژوهش در عرص

از جمله موانع یاد شده در این پرسشنامه با نتایج مطالعه 

نتایج تحقیق (. 06)ی و همکاران هماهنگ استکوراک

دانشگاه علوم  علمیهیأتزاده و همکاران در اعضای بدری

 شخصی، کمبود پزشکی لرستان نشان داد که از بین موانع

اجتماعی  یهایتمسؤولوقت به دلیل تدریس زیاد و 

نداشتن  ین و عدم عالقه شخصی به امور پژوهش وتربیش

 ینترکمتجربه کافی در نوشتن مقاله و تدوین پروپوزال 

. در مجموع و در بررسی سایر (07)موانع شخصی بودند

توان عنوان کرد که حجم کار زیاد و می مطالعات مشابه

و محققین  علمیهیأت انتظارات مختلف دانشگاه از اعضای

آموزشی به خصوص  و کمبود وقت به دلیل انجام وظایف

کنار تدریس وظایف  بالینی، که در علمیهیأتاعضای در 

 یهادرمانی را نیز به عهده دارند، مانع انجام بهینه فعالیت

 پژوهشی اساتید باشند.

درصد  72ی اصلی، تبیین بیش از هاهدر بخش تحلیل مؤلف

 این کهاز تغییرات توسط سه عامل شناسایی شده، ضمن 

این مقدار کامالً قابل قبول و خوب است، نشان دهنده این 

ی خود قرار هامؤلفهبه درستی در  هاهمساله است که گوی

و همچنین باال بودن مقادیر همسانی درونی در اند گرفته

ی ی شناسایهامؤلفه کنندهتأییده هم تا حد زیادی مؤلفسه 

ه مؤلفدر  14، و 13، 6، 5ی هاه. قرار گرفتن گویاست شده

 کنندههنده جنبه کاربردی علم و یادآوریتواند می سوم

ی ما باشد. قرار هاهچالش ارتباط علم با صنعت در دانشگا

تواند می ه دوممؤلفدر  11، و 12، 9، 4، 3ی هاهگرفتن گوی

نشان دهنده چالش افزایش توانمندی و پیشرفت در علوم 

دانشگاه علوم پزشکی باشد. و  علمیهیأتدر بین اعضای 

 17، و 16، 15، 10، 8، 7، 0، 1ی هاهگویگیری نهایتاً قرار

ی هاچالشتواند نشان دهنده می ه اول پرسشنامهمؤلفدر 

در  علمیهیأتفردی، اجتماعی، و فرهنگی در بین اعضای 

 یهاهگوی تربیشچرا که  رسیدن به مرجعیت علمی باشد.

ه به شخص محقق و رفتارهای فمؤلقرار گرفته در این 

 هاهگردد. اگر متوسط نمره گویمی فردی و اجتماعی او بر

در نظر  هاهدر هر مؤلفه را به عنوان شاخص اهمیت مؤلف

به عنوان  370/3بگیریم، مؤلفه دوم با متوسط نمره 

و مؤلفه سوم و اول به ترتیب با متوسط  هاچالشین ترمهم
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به  اند.یت بعدی قرار گرفتهدر اولو 245/3و  342/3نمره 

، توانمندی در پیشرفت علمیهیأتعبارتی و از نظر اعضای 

ین ترمهمعلوم و ارتباط نداشتن علم با تولید و صنعت 

در رسیدن به مرجعیت علمی است که این  هاهچالش دانشگا

همکاران، کوراکی  نتایج به خوبی با نتایج مطالعات قمی و

 (.4و07و06)ران هماهنگ هستندو همکارن، و بدری و همکا

توان به پراکندگی می ی انجام این تحقیقهااز جمله محدودیت

در بین مراکز آموزشی و درمانی،  علمیهیأتاساتید 

محدودیت جامعه هدف مورد بررسی که تنها در بین اساتید 

دانشگاه علوم پزشکی همدان صورت گرفت و همچنین 

ضعیف اساتید در ارتباط با مفهوم مرجعیت  آشنایی نسبتاً

 است این تحقیق این یهامحدودیتین ترمهماز علمی دانست. 

پژوهش صرفاً از  ایندر  موانع دستیابی به مرجعیت علمیکه 

شده است و الزم است  بررسی علمیهیأتاعضای  دیدگاه

 تخصصی دستیاران، دانشجویان نظیر هاهگرو سایر دیدگاه

دانشگاه را به  پژوهشی هایفعالیتاز  بخشی کهو کارکنان 

نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین به منظور  عهده دارند

رسیدن به نتایج جامع و واحد در شناسایی موانع مهم در 

شود پرسشنامه می رسیدن به مرجعیت علمی، پیشنهاد

ا ب تربیشی هامرجعیت علمی با در نظر گرفتن تعداد آیتم

از نتایج سایر مطالعات مشابه و در یک جامعه گیری بهره

، با مشارکت اساتید چند دانشگاه، مورد تربزرگآماری 

 گیرد.بررسی قرار 

 گيرينتيجه

 تیمطالعه، از پرسشنامه مرجع نیا یهاهافتیبا توجه به 

، "و صنعت دیچالش ارتباط علم با تول"سه مؤلفه مهم  یعلم

، و "در علوم شرفتیو پ یتوانمند شیچالش افزا"

و  دیاستخراج گرد "یو فرهنگ یاجتماع ،یفرد یهاچالش"

 شرفتیدر پ یتوانمند ،علمیهیأت یبا توجه به نظر اعضا

ین ترمهمو صنعت  دیعلوم و ارتباط نداشتن علم با تول

است.  یعلم تیبه مرجع دنیدر رس هاهچالش دانشگا

 حجم کار زیاد و انتظارات مختلف دانشگاه از نیهمچن

و محققین و کمبود وقت به دلیل انجام  علمیهیأتاعضای 

 علمیهیأتوظایف آموزشی به خصوص در اعضای 

بالینی، که در کنار تدریس وظایف درمانی را نیز به عهده 

 .ندهست دیی پژوهشی اساتهادارند، مانع انجام بهینه فعالیت

 

 قدرداني

برخوردار نبوده است.  یمال یگونه حامچیمطالعه از ه نیا

و  د،یاسات یدانند تا از تماممی بر خود الزم سندگانینو

 کمال تشکر قیتحق نیدر ا کنندهشرکت علمیهیأت یاعضا

 را داشته باشند. یو قدردان

-043و با شماره نامه  94/99/9911 خیمطالعه در تار نیا

دانشگاه  یاخالق پژوهش تهیکم بیبه تصو 92-92-94

 است. دهیهمدان رس یعلوم پزشک
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A Contributory Study into the Evaluation of Psychometric Properties 

of the Academic Authority Questionnaire among Faculty Members 

 

Nasrin Dabirian1, Akram Ranjbar2, Manoochehr Karami3, Farzaneh Fazli4, Naser Kamyari5 
 

Abstract 

 
Introduction: Researchers and faculty members are faced with the achievement of academic authority in 

higher education and fulfilling the needs seems indispensable. In this study, attitudes of the faculty members' 

Hamadan University of Medical Sciences (UMSHA) towards the factors of academic authority in a researcher-

made questionnaire was solicited. The purpose of this study was to develop and evaluate the psychometric 

properties of the academic authority questionnaire among faculty members. 

Methods: This cross-sectional analytical study was conducted on 205 faculty members of UMSHA in 2018 

using multivariable factor analysis. The instrumentation was a 17-item questionnaire of academic authority. 

All the analyses were at value of p<0.05 was considered statistically significant. 

Results: After completing the questionnaire by the faculty members, factor analysis was conducted to evaluate 

the effective components of the authority. It is of note that 125 (61%) units were male and 170 (82.8%) had a 

PhD degree. The mean age of the samples was 43.7 with a standard deviation of ±8.1. The results of validity 

and reliability test confirmed the content validity and showed acceptable level of internal correlation of 

questionnaire (CVI≥0.78, Cronbach's alpha=0.948). The analysis of the major components with varimax 

rotation, according to the KMO and the eigenvalues, three factors were extracted which accounted for 71.16% 

of the total variance. 

Conclusion: Findings showed three important components. Along these lines, according to views of faculty 

members, to achieve academic authority, the ability to develop sciences, the meager relationship between 

theory and practice in the professional fields are the major challenges in higher education. 

 

Keywords: Academic authority, validity and reliability, principal component analysis, faculty member. 
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