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Abstract  
This inquiry aimed at designing a relevant conceptual model of the comprehensive research 
system of Farhangian University through understanding and interpreting of the university 
management system and research specialists in the field of teacher education with a 
qualitative phenomenological approach. To this end, participants comprised of 22 
provincial managers, 6 headquarters managers, and 2 experts who were purposefully 
selected via variation sampling approach to capture the heterogeneity and breadth of 
knowledge available in the reference population. A semi-structured open-ended interview 
questions - was employed so as to collect more insightful data. This inquiry benefited from 
“Maxqda” for analyzing phase. Subsequent to the long-term coding process and to promote 
the trustworthiness (validity) of the present study, multi-method strategies such as 
triangulation, member check, peer review examination, audit trial, and maximum variation 
approaches were also utilized. Interceders’ agreement also shown 0.91 which guaranteed 
that healthy coding decisions were made on coding. In the process of conducting the 
research, to identify the categories, components and dimensions of the research system, 
content analysis was performed. Finally, after reviewing and analyzing the text of 
interviews and theoretical texts, "117 categories, 25 main components and 6 dimensions" as 
infrastructure The main "conceptual model of the comprehensive university research 
system" was identified and the model was designed. 
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جستاری پدیدارشناسانه در طراحی الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات 

 دانشگاه فرهنگیان

 3مرادی ، نرگس حسن2، رشید ذوالفقاری زعفرانی1امیر آقائی

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانشمال،  -واحد تهراندانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، . 1

 انشگاه آزاد اسالمی، ایرانواحد رودهن، د، دانشکدة علوم تربیتی و مشاوره، استادیار، گروه مدیریت آموزش عالی. 2

دانشگاه آزاد اسالمی، شمال،  -واحد تهران ، دانشکدة مدیریت و علوم اجتماعیدانشیار، گروه مدیریت آموزش عالی، . 3

 تهران، ایران

 (02/00/9311: ؛ تاریخ پذیرش22/02/9311: تاریخ دریافت)

 چکیده 

بر این اساا،، اویاین   . پایدار و احتراز از سکون علم و جمود فکری هر کشور، پژوهش است ةترین محورهای پیشرفت، توسع مهم یکی از
هاا و ییا     آوردن درک درسات از تعریاو و جایهااژ پاژوهش، توایم ادی      دسات  بخشی پاژوهش در جامعا ، تییاین و با      گام برای سامان

با هاد  رراحای ایهاوی ممهاومی یظاام جاامق تح ی اا          حاضر پژوهش. است ها اویویت دایشهاژو یظام آن با  ها  کردن پژوهش یهادی  
ش اسایی، درک و تمسیر یظام مدیریتی دایشهاژ و خیرگان پژوهش در تربیت معلم از یظام جامق تح ی اا  در  ب  دییال دایشهاژ فره هیان 

 2یمار از مادیران ساتاد و     6یمار از مادیران اساتایی،     22. ودژ اسات هاای کیمای پدیدارش اساای  با     دایشهاژ فره هیان با رویکرد پژوهش
 .کاار گرفتا  شاد    ب  ساختارم د ییم  ةها اب ار مصاحی برای گردآوری دادژ. دشدیتغییرا  ایتخاب  ةیظر، ب  روش هدفم د از یوع بیشی  صاحب

ماداوم،   ةماد  و مشااهد   درگیاری راوییی  ) ررسای روایای  ها، ب پس از فرای د کدگذاری. ایجام گرفت Maxqdaاف ار  با یرمها  تحلیل دادژ
میا ان پایاایی کدگاذاری    . گرفات اب ار ایجام ( بین کدگذاران) و پایایی( افراد مورد مطایع  ةها و تأیید ب  وسیل سازی در م ابق دادژ سوی  س 

 ایجاام گرفات  عاد یظام تح ی ا  تحلیل مضامون  و اب ها یم ؤها، م پژوهش، برای ش اسایی م وی  جرایی د اادر فر. آمددست  ب  19/0مجدد 
هاای   با  ع اوان زیرسااخت    بعاد  6اصالی و   ةمؤیما  22م وی ،  991یظری،  متونها و  ک  در یهایت پس از بررسی و تحلیل متن مصاحی 

 .شدش اسایی  فره هیان ایهوی ممهومی یظام جامق تح ی ا  دایشهاژ»اصلی

 . یظام جامق تح ی ا  فره هیان، دایشهاژپژوهش،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

در امکانات، شرایط  ،مانده توان ادعا کرد تفاوت بین کشورهای پیشرفته و عقب ت میأجر امروزه به

ها است؛ تا جایی که پژوهش راهی برای تعالی و تمایز کشورهای  و بسترهای تحقیقاتی آن

پژوهش  ةو منطقی بدون پشتوانکه هیچ حرکت علمی  طوری به است،یافته و در حال توسعه  توسعه

توانمندی، توسعه و استقالل واقعی کشورها به میزان بسیار زیادی با  ،در واقع. پذیر نیست امکان

 (. 7931حکاک و همکاران، ) دارد مرتبطعلمی  ةتوانایی در تولید علم و توسع

مانی اولین سازوکار گسترش دانش است و ز بوده وپژوهش یک فعالیت دانشگاهی ضروری 

دانش مفید  ةکلی، ذیل مقول طور شود، به در نشریات علمی منتشر می ها گزارش پزوهش هم که

ترین تولید  ترین و مهم بنابراین، ملموس(. 5172، و همکاران 7کالکاگینی) شود بندی می طبقه

، (5117) 5زعم شاتوک  به. است... ها و ها، کتاب علمی شامل مقاله  پژوهشی دانشگاهی، آثار هیئت

ها و  های ارتباطی منطقی بین توان علمی و پژوهشی دانشگاه ارتباط دانشگاه و جامعه ایجادِ زمینه

دانند که با  یند پویایی میاپژوهش را فر. مختلف جامعه استهای  امکانات بالفعل و بالقوۀ بخش

(. 5110، 9لرنینگ آلبرتا) انجامد شود و به شناخت و درک جهان می تعجب و حیرت آغاز می

های  دهد و فرصت می ثیر خود قرارأهای آموزشی را تحت ت فعالیت ة، پژوهش هم(5112) 0مارتینز

 .(7932ساکی، ) کند آموز، بینش و درک عمیق فراهم می متعددی را برای افزایش تعامل دانش

 های زندگی اعم از اقتصاد، فرهنگ حوزه همةآن، در  ناپذیرپژوهش و استفاده از نتایج انکار

سسات ؤها، نهادها و م و به تبع آن سازمان ردپایدار دا ةای در ایجاد تحول و توسع نقش عمده... و

های پژوهشی را  ها و پروژه انجام طرح ،های سازمانی ریزی ها نیز در برنامه باالخص دانشگاه

ا و ه در این مسیر، نهادها، سازمان ولی(. 7930 عتف،وزارت ) دهند های خود قرار می اولویت

پژوهش در  ةسابق. ها و مسائل هستند دهی به پژوهش، مبتال به برخی چالش ها در اولویت دانشگاه
                                                           
1. Calcagnini 

2. Shattock 

3. Alberta Learning 

4. Martinez 
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علمی و انتشار نتایج آن در  ةمند و در قالب یک رشت نظام آموزش عالی ایران به صورت نظام ۀحوز

و  انی نصراللهی) بخشی بیشتری است های تخصصی، نوپا بوده و نیازمند تقویت و قوام مجله

ها و  های پژوهش در آموزش عالی، دانشگاه ل و چالشئدر ارتباط با مسا(. 7933همکاران، 

های حکاک  ه است، از جمله نتایج پژوهشگرفتزیادی انجام  های پژوهشمؤسسات آموزش عالی، 

و دیگر مطالعات مشابه به نقش ( 7931) و حسینی ،(7931)، سلیمی و حسینی (7931)و همکاران 

 ،نظری و های تحقیقاتیگیری به سوی رفع خأل دانشگاه در فرهنگسازی پژوهش و جهت ای توسعه

را یکی از  پزوهشانجام ( 7931)زواری تا جایی که شکاری و . های موجود اشاره دارند و چالش

به فرهنگ پژوهش را چالش اصلی پژوهش  یتوجه بیترین عوامل توسعه معرفی کرده و  مهم

های  میزان حساسیت مدیران، شرکت را ثر در فرهنگ پژوهشؤعوامل م ترین و مهم اند دانسته

به اعتقاد . دنکن دولتی و خصوصی و آحاد مردم نسبت به تحقیق، پژوهش و پژوهشگر معرفی می

 ،ها بیش از هر چیز ، رفع موانع پژوهش در دانشگاه(7931) پور صالح صدیق وصباغیان ، کریمیان

ها و بهبود روابط انسانی در  علمی، فرهنگسازی و اصالح نگرش متأثر از آموزش و توانمندسازی

های  تبیین چالش به منظور( 7939) قورچیان. سطح فرد، دانشگاه و عوامل پیرامونی دانشگاه است

ها؛ به موانع کالن فرهنگی اجتماعی، آموزشی، مدیریتی، اقتصادی،  پژوهش در کشور و دانشگاه

حاکمیت  ،به زعم وی. بندی کرده است ها را دسته و آن ،اره کردهالمللی اش قانونی، و جهانی بین

ها و مراکز آموزش عالی و فقدان ارتباط مستمر آموزش و پژوهش در  روح آموزشی بر دانشگاه

کشور و نبود ارتباطات منسجم با بیرون از دانشگاه از جمله مشکالت و موانع موجود در این 

و همکاران  9، کاجرمو(7331) 5، هیکس(7339) 7الوجوی لدلی و های پژوهشنتایج  .حوزه است

و  1، آدامسن(5119) 1، کاپلوماکی و تیومی(5115)و همکاران  2، ساکس(5111) 0، پاراهو(7333)

                                                           
1. Ledley & Lovejoy 
2. Hicks 

3. Kajermo & etc 

4. Parahoo 

5. Sax  

6. Kuuppelomaki & Tuomi 

7. Adamsen  
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و سایر تحقیقات مشابه نشان داده  (5172)و همکاران  الکاگینیک، (5111) 7، تین(5119)همکاران 

وری پژوهشی و کاربست  ی از موارد بسیار مؤثر بر بهرههای پژوهش است میزان دانش و توانمندی

یکی از دالیل ( 5110) ، سیریبادانا و پاتلسوماتیپاال پژوهشدر  طور که همان. نتایج تحقیقات است

های معتبر  شده در مجله ناچیزبودن سهم مقاالت کشورهای غیر انگلیسی زبان از کل مقاالت چاپ

های  فعالیت ةهای پژوهشی در ارائ بودن توانمندی ، پایین(ها صعنوان یکی از شاخه ب) المللی بین

 .بیان شده است پژوهشی

ششم، ساماندهی  ةبرنام 11تا  19چهارم توسعه به بعد و برابر مواد  ةاز برنامزمینه، در همین 

های  سهم پژوهش از بودجه ،ها و همچنین پژوهش در آموزش عالی و به تبع آن در دانشگاه

الوصف  مع(. 7931ششم توسعه،  ةبرنام)و احکامی تعیین و ابالغ شده است  شدهید سازمانی تأک

دارای مأموریت ( اساسنامه5ۀ ماد)« دانشگاه فرهنگیان» آموزش عالی کشور، ةفرهیخت ۀدر خانواد

مبتنی بر . های خرد و کالن در خدمت هدف اصلی دانشگاه است منحصر به فرد بوده و پژوهش

سازی تربیت معلم  یک سو، الگویی جامعی برای نظام تحقیق و پژوهش در آمادهاسناد و مدارک از 

پژوهش،  ةبرنام)کشور در تربیت نسل نوینی از معلمان در تراز دانشگاهی طراحی و تدوین نشده 

ت أجر بهدر استقرار نظام تربیت معلم نوین،  در مقایسه با سایر کشورها ،و از سویی دیگر ،(7931

های  د طراحی و تدوین نظام جامع تحقیقات برای تربیت معلمان دارای صالحیتکرتوان ادعا  می

ای، یکی از راهکارهای مناسب برای ساختارسازی تربیت معلم طراز جمهوری اسالمی ایران  حرفه

های پژوهشی دانشگاه به طور  موریتأراستا با اهداف و م این پژوهش هم. کردرا، فراهم خواهد 

است که برای نظام جامع تحقیقات دانشگاه فرهنگیان؛  پرسشگویی به این  سخبه دنبال پا ،خاص

 توان طراحی کرد؟  را می( ها و مضامینی لفهؤو با چه ابعاد، م)چه الگوی مفهومی 

                                                           
1. Tien 
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  پژوهش در دانشگاه

ها و نقدهایی مواجه بوده و از مناظر مختلفی  هایی است که همواره با چالش حوزه ۀپژوهش در زمر

حال حاضر،  در. های صورت گرفته، قابل بحث و بررسی است ر کاربست نتایج پژوهشبه منظو

ها گره خورده به نحوی که تنها گزینه  های نوین دانشگاه سرنوشت پژوهش با مأموریت

پایدار کشور،  ةهای پیش رو و تحقق توسع خروج نظام آموزش عالی از چالش برایبخش  اطمینان

ونگ وانچ و ، ویچیام(. 7933تنعمی و محسنی، )های فوق است  قولهنگاه همزمان و هماهنگ به م

ترین  های دانشگاهی یکی از مهم معتقدند کمیت و کیفیت پژوهش( 5113) 7ونگکی تی  بارن

یکی از  پژوهکند  عنوان می( 5111) 5تین. معیارها برای پیشرفت علمی و تعالی دانشگاه هاست

ترین  ت علمی به عنوان عمدهئر سراسر دنیاست و اعضای هیها د ها و وظایف مهم دانشگاه کارکرد

ها،  دهد دانشگاه ها نشان می روند توسعة دانشگاه .نقش حیاتی در تولید علم و دانش دارند ،محققان

از (. 7932، ، ابوالقاسمی و قهرمانیمیرزایی) اند از بدو پیدایش، چندین نسل مختلف را داشته

، کارکرد (که بارزترین ویژگی نسل دوم دانشگاهی نیز هست)ترین کارکردهای دانشگاه  مهم

جا مطرح  همه عنوان کارکرد اصلی آموزش عالی، در  رغم اینکه پژوهش، به علی. پژوهشی آن است

ها برای پایش این  کمی از دانشگاه نسبت به آن وجود دارد، تعداد بارۀاست و توافق عمومی در

(. 5112، 9جنکینز و هلی)اند  ای اتخاذ کرده های ویژه سیاست کارکرد و نیز به حداکثر رساندن آن،

 ةجانب همه آثارتربودن  های توسعة پژوهش، بر ملموس گذاری های جدید در سیاست دیدگاه

 .های پژوهشی تأکید زیادی دارند فعالیت

 آن ةکارهای توسع پژوهش در دانشگاه فرهنگیان و راه ةگستر

که پژوهش در  شود تلف مرتبط با دانشگاه فرهنگیان مطرح میاغلب این پرسش از سوی افراد مخ

                                                           
1. Wichiam, Wongwanich & Bowarnkitiwong 

2. Tien 

3. Jenkins & Healey 
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های پژوهشی دانشگاه باید حامی کدام فعالیت. این دانشگاه دارای کدام قلمرو و گستره است

 زیراشود، ای بسیار مهم و استراتژیک محسوب میباشد؟ تأمل و پاسخگویی به این پرسش نکته

 ةبنابراین، ارائ. دکننسی این حوزه را مشخص میهای اساگیریپژوهش، جهت ۀتعیین محدود

مادی پژوهش  تر از ابعاد کلی پژوهش در دانشگاه از هدردادن منابع انسانی وتعریفی روشن

 (.7939 ساکی،)کرد جلوگیری خواهد 

د که هر یک ناظر بر شو بندی می پژوهش در دانشگاه فرهنگیان در هشت بخش کلی طبقه

ها، ینداهای درسی، آموزش و یادگیری، فررنامههای ب بوده و شامل بخش بخشی از نیازهای موجود

های پژوهانه، پژوهشهای نظرورزانه و آیندهمدیریتی، پژوهش –گیری یندها، تصمیمانتایج و بر

های دانشجویی و سرآخر بخش هشتم با محوریت مستندسازی ابتکارات و المللی، پژوهشبین

 مهرمحمدی،)است ی، فرهنگی، دانشجویی، پشتیبانی و رفاهی های آموزشی، پژوهشنوآوری

های پژوهشی؛ این  پژوهش و توجه دانشگاه به بودجه ۀبا استقرار در حد قبول حوز(. 7939

دانشگاه امروز بیش از هر زمان دیگری برای حرکت اساسی در جهت پژوهش آماده شده و امید 

از هر چیز مدد و همت پژوهشگران دانشگاه را در  رود با به ثمر نشستن این اقدامات، بیش آن می

 .طلبدقالب نظام جامع تحقیقات می

پژوهش حاضر  موضوعنتایج تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با  ةبندی و ارائ با هدف جمع

های تجمیعی  که همانا طراحی الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات دانشگاه فرهنگیان بوده، نمایه

 .شده است بیان 5 و 7های  ولجددر 
 

 های داخلی بندی نتایج پیشینۀ پژوهش جمع .1جدول 

 نتایج عنوان نویسنده

 وثوق و همکاران

(7933) 

طراحی مدل بومی ارزیابی عملکرد پژوهش 

 های آزاد اسالمی شهر تهران دانشگاه

مدل بومی ارزیابی عملکرد پژوهش مشتمل  ةارائ

 گانه بر ابعاد سه

باقری هشی و 

 (7933) همکاران

یندهای امدل مفهومی بازمهندسی فر ةارائ

ها و مؤسسات آموزش  آموزشی دانشگاه

: مورد)عالی بر اساس رویکرد سازمانی ناب 

 (دانشگاه عالی دفاع ملی

مدل مفهومی بازمهندسی  ةطراحی و ارائ

( 1)فرایندهای آموزشی دانشگاه مبتنی بر هفت 

 یند اصلیافر
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 نتایج عنوان نویسنده

 غالمی و همکاران

(7931) 

ها با  حی الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاهطرا

 یاری رویکرد صنعت

الگوی پیشنهادی کارکردهای پژوهشی  ةارائ

 دانشگاه در قالب چهار بعد اصلی

 (7931) جهرمی

مدل مفهومی تجاری سازی دستاوردهای 

مورد )رویکردی آمیخته : تحقیقات دانشگاهی

های فنی مهندسی  دانشکده: مطالعه

 (شهر تهران های دولتی دانشگاه

گروه  چهارمعرفی مدلی مفهومی مشتمل بر 

سازمانی و  سازمانی، برون عوامل فردی، درون

 دهنده ارتباط

 حسینی و سلیمی

(7931) 

گامی به : تبیین چارچوب تعالی پژوهش

الگوی نظام ارزیابی کیفیت  ةسوی ارائ

 پژوهش در آموزش عالی کشور

ثیر و دادهای پژوهشی، تأ برون)سه مالک  ةارائ

 (محیط پژوهش

 

 (7931) حسینی
فرهنگ تحقیق در  ةطراحی الگوی توسع

 دانشگاه فرهنگیان

فرهنگ تحقیق در  ةچهار بعد در توسع ةارائ

 دانشگاه

وزارت تعاون، کار 

 و رفاه اجتماعی

(7939) 

 های ساماندهی تحقیقات بیان اهداف و ضرورت پژوهشی ةطراحی نظام جامع و یکپارچ

 ندانشگاه تهرا

(7933) 

جامع تحقیقات توسط اعضای  ةتدوین برنام

های آموزشی دانشگاه  هیئت علمی و گروه

 تهران

تحقیقات  (Master Plan)  جامع ةتدوین برنام

 مبتنی بر اصول و ارکان

 

 وزارت نفت

(7933) 

تدوین نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری 

 و نوآوری وزارت نفت

اهبری معرفی ارکان اجرایی نظام جامع ر

 پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت
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 های خارجی بندی نتایج پیشینۀ پژوهش جمع. 2جدول 

 نتایج عنوان نویسنده

آجاوی، کرامتون و 

 (5173) 7ریس

های  ثیرگذار در محیطأبررسی عوامل واقعی ت

 تحقیقاتی موفق

های اثرگذار بر  لفهؤمعرفی موضوعات و م

 پژوهش

و  5کریسلی

 (5173) همکاران

فکری و عملکرد دانشگاه در کشورهای  ةسرمای

 های دولتی کلمبیا شواهدی از دانشگاه: نوظهور

های فکری  دهی مناسب سرمایه اصول جهت

 ها ها و تعریف درست طرح در دانشگاه

و  9لیل فیلهو

 (5173) همکاران

: ها اجرای تحقیقات تغییر اقلیم در دانشگاه

 ها و اقدامات موانع، پتانسیل

گذاری پژوهشی  شاره و تأکید بر بعد سیاستا

 در دانشگاه

ورنون، اندرسون و 

 (5173) 0مومانی
 بندی دانشگاه در بهبود تحقیقات رتبه آثار

ثر پژوهش و ؤم بندی رتبهنظام  79معرفی 

 ها عملکرد آن در دانشگاه

 مفهومی یچارچوب: های تحقیق مدیریت داده (5171) 2دیمپلی

تی نشر و مدیریت چارچوب عملیا ةارائ

های تحقیقاتی و طراحی مدل مخزن ملی  داده

 های تحقیق داده

و  1سو مک کمیش

 (5175)همکاران 

شامل اطالعات، ارتباطات و ) طراحی تحقیق

 (جامعه

چارچوب طراحی تحقیقات فراگیر برای  ةارائ

 انجام تحقیقات

 (5113)1فیلبین
یندی همکاری تحقیقاتی دانشگاه و امدل فر

 صنعت

یندی برای همکاری تحقیقاتی امدل فر ةارائ

 دانشگاه –صنعت 

واتی، بالمی و 

 (5113) 3مورلی

: گذاری شغل تغییر در آموزش عالی و ارزش

 های حسابداری در استرالیا دیدگاه

مؤثر عملکرد پژوهشی بیش از  ةاشاره به رابط

 آموزش و کارهای اجرایی

 (5112) 3کیم
از تحقیق توسط شده برای استفاده  موانع درک

 های کره کتابداران دانشگاه

بررسی موانع عدم استفاده از نتایج تحقیقات 

 ها در دانشگاه

                                                           
1. Ajjawi, Crampton & Rees 

2. Cricell 

3. Leal Filho  

4. Vernon, Andrew & Momani 

5. Dimple 

6. Sue McKemmish 

7. Simon Philbin 

8. Watty, Bellamy & Morely 

9. Kim 
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شده پیرامون نظام جامع تحقیقات که یا  های بررسی یند و مفاد پژوهشابا عنایت به ماهیت، فر

ی؛ بررسی های گریخته فقط بخش یا بخش و یا جسته گرفته سسه یا دانشگاه خاصی انجامؤدر یک م

برای دستیابی به الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات؛ در پژوهش حاضر؛ هدف  بنابراین،. اند شده

پژوهش  های پرسشو  ،«طراحی الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات دانشگاه فرهنگیان»اصلی 

گیان ثیرگذار الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات دانشگاه فرهنأت (مضامین)مقوالت اند از  عبارت

های اصلی الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات دانشگاه فرهنگیان کدامند؟؛ ابعاد  لفهؤکدامند؟؛ م

کالن الگوی مفهومی جامع تحقیقات دانشگاه فرهنگیان کدامند؟ و الگوی مفهومی نظام جامع 

 تحقیقات دانشگاه فرهنگیان چیست؟ 

 پژوهش شناسی روش

از منظر زمانی از نوع مقطعی و ظر هدف، کاربردی من است و از پژوهشی کیفیپژوهش حاضر، 

بوده که در این رویکرد، کاوش، تحلیل و  پدیدارشناسی حاکم در این پژوهش،استراتژی . است

ذهنی نسبت به هدف، حداکثر تجلی  ةزمین خاص؛ تا حد ممکن فارغ از پیش ۀتوصیف یک پدید

 زیربنایی الزم در مفاهیم کدر ،پژوهش حاضراصلی هدف (. 7935 محمدپور،) شهودی است

های  طراحی الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات دانشگاه فرهنگیان از نگاه مدیران امور پردیس

از محتوای استانی، مدیران ستادی و خبرگان دانشگاهی بوده که به شیوۀ پدیدارشناسانه 

  .اند شده گرفته احصا و شناسایی های انجام مصاحبه

مدیران کل ستادی مرتبط با پژوهش، /اونان سازمان مرکزی، مدیرانشامل مع ة پژوهشجامع

 در دانشگاه بودند که( 7933تا  7931 مدیریت از سالسال  2 حداقل ةدارای سابق)مدیران استانی 

 .فهرست شدند نفر 55
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 جامعۀ پژوهشفراوانی  .3جدول 

 

ة نمون. بوده است( 5175، 5کرسول)و از نوع تغییرات بیشینه  7گیری به روش هدفمندنمونه

بورگ و  از دیدگاه گال،. انتخاب شدند کل جامعهاز  درصد 21پژوهش با رعایت حداقل تعداد 

، قصد محقق انتخاب مواردی است که با توجه به هدف گیری هدفمند نمونهدر ( 7930) 9گال

. العه حاصل شودداشته تا از این طریق، درک عمیقی از موضوع مورد مط 0پژوهش، اطالعات زیادی

نظری  1نظر بوده و تا مرز اشباع نیز مد 2گلوله برفی کنندگان، روش یند انتخاب مشارکتادر فرالبته 

ها تا آنجا  مصاحبه. شد کار گرفته بهساختارمند  نیمه ةله مصاحبأبرای کاوش ابعاد مس. ادامه داشت

برای اطمینان و  ولی. ظری رسیدمصاحبه پژوهشگر به حد اشباع ن 51 ادامه یافت که پس از حدوداً

قبل از . از مدیران دانشگاه مصاحبه شد نفر 91ها ادامه یافته و در مجموع با  ها، مصاحبه غنای داده

سازی محتوای  شدند؛ پس از آماده ها مکتوب و ضبط می شروع با کسب اجازه از افراد، مصاحبه

البته عالوه بر . تحلیل شدند Maxqdaافزار  ها از طریق نرم های حاصل از آن ها، داده مصاحبه

نظر بوده تا  ها مد پژوهش، اسناد پژوهشی مرتبط با دانشگاه در تحلیل داده متون نظریها،  مصاحبه

در این پژوهش به  کنندگان مشارکتشناختی  های مردم ویژگی. دشوموجب درستی و پرباری الگو، 

 .بوده است 0شرح جدول 
 

                                                           
1. Purposeful sampling 

2. Creswell 

3. Gall, Bor & Gall 

4. Information-rich 

5. Snowball sampling 

6. Saturation 
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  کنندگان مشارکتای  های زمینه ی و ویژگیتوزیع فراوان .4جدول 
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بود که روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای  7ها، تحلیل مضمونروش تحلیل داده

تواند در طیفی از  تحلیل مضمون می(. 5111، 5براون و کالرک)های کیفی است  موجود در داده

تیلور و ) 2لیل مضمون گفتمانحتی تح، 0گرایی ساختتا  9های نظری از وجودگرایی چارچوب

ای از عالیق پژوهشی و روش تحلیل مضمون برای طیف گسترده. به کار رود( 5117، 1آشر

از میان (. 5172، 3اسمیت)مفید است  1«مبنایی»های نظری تناسب دارد و به عنوان یک روش  دیدگاه

های کارآمد از  سخهو یکی از ن( 5112) 3های متفاوت تحلیل مضمون روش دپوی و گیتلین شیوه

مشتمل بر آشنایی ( 5111) 71آن از دیدگاه براون و کالرک ةگان مراحل شش. تحلیل مضمون است

گذاری مضمون و ، تعریف و نام، مرور مضامین77جوی مضامینو ها، جست ای، کدگذاری داده داده

 .استنگارش 

 اعتبار)مصاحبه و روایی  ساختارمند بوده نیمه ةهای پژوهش، مصاحب آوری داده ابزار اصلی جمع

تأکید دارند ( 7930)گال، بورگ و گال . یکی از ابعاد تعیین میزان کارآمدی ابزار است (تفسیری

گیری باید از معیارهای پایایی و روایی مانند سایر ابزارها  مصاحبه به عنوان یک ابزار اندازه

 79گوبا و لینکلن براساس 75بر همین مبنا، در پژوهش حاضر از روایی محتوا. برخوردار باشد

چهار روش  (5171، 70لریو و یهالو). مصاحبه استفاده شد های پرسشبرای تعیین روایی ( 5119)

                                                           
1. Thematic analysis 

2. Braun & Clarke 

3. Essentialism 

4. Constructionism 

5. Thematic discourse analysis 

6. Taylor & Ussher 

7. Basic method 

8. Smith 

9. Depoy & Gitlin 

10. Braun & Clarke 

11. Theme 

12. Content validity 

13. Guba & Lincoln 

14. Holloway & Wheeler 
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، 5، قابلیت اطمینان7ند از اعتبارا این چهار روش عبارت. اندها پیشنهاد کردهرا برای تأیید صحت داده

برای سنجش (. 5171هالوی و ویلر، ) ها سعی شد که بر رعایت آن 0پذیریو انتقال 9تأییدپذیری

در منابع  2سازی سویهسه»، «مداوم ۀمدت و مشاهد درگیری طوالنی»های اعتبار ابزار مطالعه، روش

اقدام دیگر برای تعیین میزان کارآمدی . شد به کار گرفته 1«افراد مطالعه ةتأیید به وسیل»و  «ها داده

باتجربه، واحدهای تحلیل واضح و مقوالت  کدگذارانز استفاده ا. بود 1ابزار پژوهش بررسی پایایی

میزان باالی (. 5110، 3کریپندورف) روشن، باعث خواهد شد سازگاری فرایند کدگذاری افزایش یابد

وجود . ها نیاز استکم چیزی است که برای انسجام و صحت تحلیل محتوای مصاحبه پایایی، دست

هاست ایجاد خطا و کاهش پایایی داده ۀیکی از منابع بالقو ها،هرگونه ناسازگاری در کدگذاری مصاحبه

توسط رمزگذار  مجدد برای سنجش پایایی ابزار، کدگذاری ،بر این اساس(. 5113، 3بوون و بوون)

پایایی بین کدگذاران از مفاهیم پرکاربرد است که به معنای میزان توافقی است که  .گرفت دوم انجام

کوهن، مانیون و ) دهندمیهای یک پیام یا متن به دست یابی ویژگیکدگذاران مستقل، هنگام ارز

ها، در زمینه پژوهش ةبر مبنای پیشین. شودگفته می کدگذارانکه به آن توافق بین ( 5177، 71ماریسون

پایایی بین کدگذاران،  ةترین روش برای محاسبهای پژوهشی، پراستفاده ها در مصاحبه پایایی کدگذاری

بدین (. 7933خواستار، )مطلوب گزارش شده است  11/1درصدی است که مقادیر باالی ضریب توافق 

صورت تصادفی انتخاب و برای یکی از صاحبنظران ارسال و ه مصاحبه ب 2 ۀشد منظور، متون آماده

ه بدرصد  19/37مقدار پایایی بین کدگذاران، . کند ها را کدگذاری از وی خواسته شد تا مصاحبه

 . یایی در حدود مطلوب بوده استدست آمدکه پا
                                                           
1. Credibility  

2. Dependability  

3. Conformability  

4. Transferability  

5.Triangulation 

6. Member check  

7. Repeatability 

8. Krippendorff 

9. Bowen & Bowen 

10. Cohen, Manion & Morrison 
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 نتایج کدگذاری مجدد .5جدول 

 

 پژوهشهای  یافته

پژوهش  کنندگان مشارکتها از دیدگاه  اول پژوهش که بررسی درک مقوله پرسشدر پاسخ به 

مقوالت نظام جامع  .ستنشان داده شده ا 1جدول ها در  بوده، موارد شناسایی شده از مصاحبه

کد، کدهای باز، مجدداَ به  313با فراوانی ( باز)شده  ام کدهای شناساییتحقیقات به صورت ادغ

 . مقوله پدیدار شدند 771صورت کدگذاری محوری تحلیل و در مجموع 
 

 گانه پژوهش کیفی  های سه از گروه( شده از کدهای باز شناسایی)احصاشده  (مقوله)مضامین  .6جدول 

کد 

 مقوله
 (مضمون)عنوان مقوله 

فراوانی 

 د بازک

 کد

 مقوله
 (مضمون)عنوان مقوله 

فراوانی 

 کد باز

 11 1 نقش و کارکرد پایدار 7
افزایی پژوهشی  بالندگی و مهارت

 پژوهشگران
3 

 17 1 های چندگانه قابلیت 5
روزآمدسازی دانش و نگرش 

 پژوهشی پژوهشگران
3 

 15 2 ها مشی اصول و خط 9
 ۀبازشناسی موانع و عوامل بازدارند

 وهشفراروی پژ
77 

 19 1 کاربردهای نظام جامع 0
 ۀبرند تقویت عوامل انگیزشی و پیش

 پژوهش و پژوهشگران
1 

2 
یابی مسائل  لویتوشناسی ا روش

 پژوهشی
1 10 

های انگیزشی  سازی سیستم نهادینه

 پژوهشگران
1 
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کد 

 مقوله
 (مضمون)عنوان مقوله 

فراوانی 

 د بازک

 کد

 مقوله
 (مضمون)عنوان مقوله 

فراوانی 

 کد باز

1 
بازشناسی مسائل راهبردی پژوهش در 

 دانشگاه
3 12 

تشویق استادان به آشنایی با 

 نوین پژوهشهای  روش
3 

 11 3 تحقیقاتی ةدهی منابع چندگان سامان 1
تشویق استادان به داشتن حوزۀ 

 تخصصی پژوهشی
1 

 11 3 های پژوهشی لویتوپذیرکردن ا رقابت 3
شناسی  تقویت و گسترش روش

 بومی ارزیابی پژوهش
0 

 13 1 گذاری کمی انواع تحقیقات هدف 3
اشاعه و ترویج نتایج ارزیابی 

 پژوهش
1 

 13 1 سازی روش پژوهش با هدف متناسب 71
معماری و ساماندهی فرایندهای 

 ارزیابی
1 

 1 تجربی ارزیابی ةمندی از پیشین بهره 11 1 های سفارشی انجام پژوهش 77

75 
های  دهی به انجام پژوهش لویتوا

 کاربردی
1 17 

کارآمدسازی مکانیسم نظارت 

 پژوهشی
3 

79 
 های میان رشته ای پژوهش ةتوسع

 آموزش
1 15 

های  تدوین و رعایت شاخص

 سنجی تولیدات پژوهشی کیفیت
71 

70 
گرا  لهأهای مس کارسازی انجام پژوهش

 و هدفمند
1 19 

های  گذاری متمایز پژوهش ارزش

 محور لهأمس
3 

72 
های  گرابودن فرصت مأموریت

 مطالعاتی
0 10 

سازی کاربست نتایج و  نهادینه

 های پژوهش یافته
3 

71 
مشترک دانشگاه و  ةپژوهاناعطای 

 آموزش و پرورش
2 12 

های  افزایی کاربست یافته مهارت

 پژوهشی
3 

71 
ارائة پژوهانة تخصصی به استادان و 

 پژوهشگران تربیت معلم
1 11 

تقویت تعامالت پژوهشگران و 

 مدیریت
3 

73 
ایجاد مراکز و پژوهشکدۀ تحقیقاتی 

 مشترک
2 11 

 های پژوهشی مندی از ظرفیت بهره

 نفعان ذی
77 

 13 1 های تحقیقاتی مشترک اجرای طرح 73
ای  گسترش نگرش سیستمی و شبکه

 پژوهش
3 
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کد 

 مقوله
 (مضمون)عنوان مقوله 

فراوانی 

 د بازک

 کد

 مقوله
 (مضمون)عنوان مقوله 

فراوانی 

 کد باز

51 

های  ایجاد مثلث پژوهشی دانشگاه

رجایی و وزارت  فرهنگیان و شهید

 آپ

3 13 
تسهیل انتشار تولیدات و 

 دستاوردهای پژوهشی
1 

57 

طراحی و استقرار الگوهای کارآمد 

دانشگاه با تعامل مناسب پژوهشی 

 ذینفعان

3 31 

رسانی  طراحی و استقرار نظام اطالع

دستاوردهای تحقیقاتی براساس 

 رسانی استانداردهای ملی اطالع

1 

55 

تعامل و انجام  ةتقویت روحی

های پژوهشی گروهی  فعالیت

 بخشی بین

3 37 
 ۀها در حوز کاری شناسایی موازی

 ها پژوهش و حذف آن
3 

59 
المللی  ثر بینهای مؤ توسعة همکاری

 در عرصة پژوهش در تربیت معلم
1 35 

دستاوردهای  ةسازی و اشاع شفاف

 تحقیقاتی
1 

50 
های  برداری از تجارب و یافته بهره

 های خارجی مرتبط پژوهشی دانشگاه
3 39 

رسانی  های اطالع بازمهندسی سیستم

 تحقیقات
1 

52 
کارسازی و تسهیل اخذ ویزای شرکت 

 ها یشها و هما در کنفرانس
3 30 

های  اشتراک منابع در سیستم

 رسانی تحقیقات اطالع
1 

51 
های تحقیقاتی فرابخشی  اجرای برنامه

 المللی و بین
1 32 

صیانت از حقوق و مالکیت معنوی 

 تحقیقات
3 

51 
سیاستگذاری انتشار تولیدات پژوهشی 

 در مجالت و نشریات
0 31 

 ۀمین نیازهای اطالعاتی حوزأت

 تحقیقات
2 

53 
سوی  ها به سمت و نامه هدایت پایان

 مسائل مبتالبه دانشگاه
2 31 

ها و مراکز اطالعاتی  تقویت شبکه

 تحقیقاتی
2 

53 
مدت،  های پژوهشی کوتاه تدوین برنامه

 مدت و بلندمدت دانشگاه میان
3 33 

های تخصصی  سازی کتابخانه غنی

 پژوهشی
0 

91 
مدت و  های کوتاه تدوین برنامه

 شی استادانمدت پژوه میان
3 33 

افزایش ضریب نفود فناوری 

 اطالعات تحقیقات
0 
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کد 
 مقوله

 (مضمون)عنوان مقوله 
فراوانی 
 کد باز

 کد

 مقوله
 (مضمون)عنوان مقوله 

فراوانی 
 کد باز

97 
های ارتقا و ترفیع  نامه ینیبازاصالح آ

های  با احتساب فعالیت) علمی
 (تحقیقاتی

2 31 
مین مالی أت برقراری پیوند میان منابع

 تحقیقات
2 

95 
تجدید نظر در امتیاز چاپ مقاالت در 

 نشریات خلرجی
1 37 

مین منابع تجهیزات و فضای کالبدی أت
 پژوهشی

0 

99 
های  دهی امتیاز به طرح اولویت

 تحقیقاتی مشترک
1 35 

 ها در گذاری وری سرمایه افزایش بهره
 پژوهش

0 

90 
بازتعریف ضرایب امتیازی چاپ 

 ر نشریات داخلیمقاالت د
1 39 

گذاری منابع، تجهیزات و  اشتراک
 فضاهای پژوهشی

0 

92 
بازتعریف فرایند و مفاد قراردادهای 

 پژوهشی استادان
2 30 

های ارتباطات  سازی کانال فعال
 تحقیقاتی

2 

91 
تسهیل دسترسی پژوهشگران به منابع و 

 اعتبارات تحقیقاتی
 1 تسهیل برقراری ارتباطات پژوهشی 32 3

91 
های  نامه مالی از پایان های انجام حمایت

 محور لهأمس
1 31 

المللی  بخشی ارتباطات بین سرعت
 پژوهشی

1 

93 
یند پرداخت اعتبارات اتسهیل فر

 پژوهشی
3 31 

کاربست فناوری اطالعات در 
 ارتباطات پژوهشی

3 

 3 کارکردهای پژوهشی نهاد بنیادین 33 1 های پژوهشی اصالح فرایند پرداخت 93

 33 71 های مرتبط بازاریابی پژوهشی در بخش 01
گویی دانشگاه به نیازهای  پاسخ

 پژوهشی
3 

07 
ساماندهی کسورات و مالیات 

 قراردادهای تحقیقاتی
3 711 

 ۀکنند استقرار ساختار سازمانی تسهیل
 پژوهش

1 

 1 بازآرایی سیستم مدیریت پژوهش 717 3 گسترش دسترسی به منابع الکترونیکی 05

09 
سازی آزمایشگاه مرجع و مشترک  فعال

 ها با دیگر دانشگاه
 1 گزینش مدیران تخصصی پژوهشی 715 3

00 
 ها و مراکز تسهیل استفاده از آزمایشگاه
 تحقیق و توسعه

2 719 
راستایی نهادهای پژوهش با اهداف  هم

 و استانداردهای نظام پژوهش
1 

02 
کارسازی و تسهیل ارائة خدمات 

 پژوهشگرانپژوهشی به 
 3 نظام مدیریت دانش ةاستقرار و توسع 710 0
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کد 
 مقوله

 (مضمون)عنوان مقوله 
فراوانی 
 کد باز

 کد

 مقوله
 (مضمون)عنوان مقوله 

فراوانی 
 کد باز

01 
افزاری  امکانات سخت و نرم ةتوسع

 تحقیقاتی
0 712 

ترغیب و جذب پژوهشگران برتر در 
 ثر پژوهشؤنهادهای م

77 

01 
های  رسانی طرح های اطالع ایجاد سامانه

 تحقیقاتی
 3 زدگی رهاسازی دانشگاه از سیاست 711 1

03 
 ای امکانات پژوهشی داده ایجاد مراکز

 (پایگاه داده)
3 711 

ثر ؤسازی کارکرد نهادهای م هماهنگ
 پژوهشی

3 

03 
تقویت مراکز و واحدهای پژوهشی 

 ارتباط با جامعه
2 713 

 ۀبرند بازشناسی قوانین و مقررات پیش
 تحقیقات

1 

21 
های  تسهیل فرایندهای ثبت نوآوری

 پژوهشگران
1 713 

 ۀرات بازدارندبازاصالح قوانین ومقر
 تحقیقات

1 

27 
های  اندازی و استقرار بانک راه

 تحقیقاتی استادان داخلی و خارجی
1 771 

طراحی، استقرار و تبیین نظام حقوقی 
 تخصصی پژوهش -

3 

25 
حمایت از افزایش حضور در 

های تحقیقاتی داخلی و  همایش
 خارجی

1 777 
روزآمدسازی نظام حقوقی حاکم بر 

 پژوهش
3 

29 
های برتر  های طرح گزاری جشنوارهبر

 تحقیقاتی
1 775 

رعایت الزامات و بایدهای قوانین و 
 مقررات فرادستی

1 

20 
های تحقیقاتی  یافته ةمندسازی ارائ نظام

 ها همایش ها و در جشنواره
1 779 

اعتبارات  ةکرد بهین توزیع و هزینه
 تحقیقاتی

1 

22 
های تحقیقاتی  سازی هسته فعال

 پژوهشگران
2 770 

شناسایی منابع نوین و پایدار تأمین 
 مالی

1 

21 
های علمی و  قطب اندازی و توسعه راه

 تحقیقاتی
1 772 

برقراری پیوند پایدار بین منابع 
 مختلف تأمین مالی تحقیقات

3 

 771 3 های علمی و پژوهشی اندازی انجمن راه 21
برقراری ارتباط میان منابع تأمین مالی 

 پژوهش و پژوهشگران
3 

23 
کارهای نوین انتقال و  و استقرار ساز
 دانش تخصصی ةتوسع

1 771 
بندی اعتبارات  سیاستگذاری و اولویت
 تحقیقاتی

3 

23 
های بینشی  شناسایی و بهسازی بایسته

 و پژوهشی پژوهشگران
1    

 313فراوانی کدهای باز (                            مضمون)مقوله  771
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  های اصلی الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات لفهؤدوم که بررسی درک م پرسشدر پاسخ به 

بوده است، ( خبرگان موضوعی/ستاد/ مدیران استان) کنندگان مشارکتدانشگاه فرهنگیان از دیدگاه 

های اصلی  لفهؤم ةبه منظور ارائ. نشان داده شده است 1جدول ها در  شده از مصاحبه موارد شناسایی

از هر ( باز) شده صورت ادغام کدهای شناساییه جامع تحقیقات دانشگاه فرهنگیان بمربوط به نظام 

شده؛ مجدداَ به صورت  کد باز شناسایی شد که کدهای باز استخراج 531آماری،  ةگروه نمون 9

کدگذاری محوری تحلیل و کدهای تکراری و زائد حذف و فرایند تلخیص و تحدید کدها تا 

 . شناسایی شد( 1جدول ) کد نهایی محوری 52تعداد  ،پایان کاردر  یافت کهجایی ادامه 
 

های اصلی الگوی  لفهؤم) دوم پرسشپژوهش کیفی درپاسخ به  ۀگان های سه های اصلی احصاشده در گروه لفهؤم. 7جدول 

 (فرهنگیان  تحقیقات در دانشگاه  جامع  مفهومی نظام

کد 

 لفهؤم
 لفهؤعنوان م

فراوانی 

 کد باز

کد 

 لفهؤم
 لفهؤنوان مع

فراوانی 

 کد باز

 70 77 جایگاه نظام پژوهش 7
های بینشی، دانشی و  ویژگی ةتوسع

 مهارتی پژوهشگران
77 

 72 75 های نظام پژوهش اولویت 5
تقویت و تعمیق انگیزش فردی 

 پژوهشگر
72 

9 
گسترش و تحت پوشش قرار دادن انواع 

 ها پژوهش
 71 یندسازی ارزیابی پژوهشافر 71 70

 71 75 های مطالعاتی و پژوهانه ترش فرصتگس 0
دادهای  سازی ارزیابی برون بهینه

 پژوهشی
72 

 73 75 توسعة همکاریهای تحقیقاتی داخلی 2
توانمندسازی و بهره گیری از ظرفیت 

 پژوهشگران
79 

 72 رسانی نتایج تحقیقات ترویج و اطالع 73 1 المللی های تحقیقاتی بین توسعة همکاری 1

 72 پژوهش اطالعات علمی و فنی 51 75 منظم پژوهش ةبرنامارائة  1

 57 77 بازنگری فرایندهای ترفیع و ارتقای علمی 3
تجهیزات، مواد، و فضای تحقیقاتی و 

 پژوهشی
71 

3 
های مالی و معنوی از  توسعة حمایت

 پژوهش
 3 ارتباطات علمی و پژوهشی 55 75
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کد 

 لفهؤم
 لفهؤعنوان م

فراوانی 

 کد باز

کد 

 لفهؤم
 لفهؤنوان مع

فراوانی 

 کد باز

 77 هشنهادهای پژو 59 79 توسعة امکانات پژوهشی 71

77 
های اطالعاتی  بانک ةاستقرار و توسع

 تحقیقاتی
 77 نظام حقوقی پژوهش 50 3

75 
ها و  افزایش حضور فعال در همایش

 های پژوهشی جشنواره
 77 اعتبارات و نظام مالی پژوهشی 52 75

    71 های علمی ها و قطب توسعة انجمن 79

 531لفه                         فراوانی کد ؤم 52

کالن الگوی مفهومی نظام  که بررسی درک ابعاد پژوهش،سوم  پرسش در ادامه و در پاسخ به

پژوهش بوده، موارد شناسایی شده از  کنندگان مشارکتدانشگاه فرهنگیان از دیدگاه   جامع تحقیقات

ه به منظور تدوین ابعاد کالن نظام جامع تحقیقات ب. است نشان داده شده 3جدول ها در  مصاحبه

کد، مجدداَ به صورت کدگذاری محوری تحلیل  31شده به تعداد  صورت ادغام کدهای بازشناسایی

حذف و فرایند تلخیص و تجمیع کدها تا جایی ادامه  به طوری که کدهای تکراری و زائد، شد،

 . کد اصلی پدیدار شد 1پیدا کرد که در مجموع 
 

 سوم  پرسشپژوهش کیفی در پاسخ  ۀگان های سه در گروه( دهش از کدهای باز شناسایی)ابعاد احصاشده . 8جدول 

 عنوان بعد کد بعد
فراوانی 

 کد باز

کد 

 بعد
 عنوان بعد 

فراوانی 

 کد باز

 71 نیروی انسانی پژوهش  0 72 گذاری پژوهشی  سیاست 7

 73 ارزیابی و کاربست پژوهش  2 71 تشویقی پژوهشی ساز و کارهای  5

 72 پشتیبانی پژوهش  1 70 وهشی دانشگاه های حمایتی پژ زیرساخت 9

 31بعد                             فراوانی کد  1

دانشگاه   الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات ةارائ)حاضر  پژوهشچهارم  پرسشدر پایان و در پاسخ به 

با مدیران  هگرفت های انجام کیفی ةنظری و مصاحب متون در بخش براساس نتایج مطالعات؛ (فرهنگیان
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. به دست آمده استالگوی مفهومی نظام تحقیقات صاحبنظران موضوعی /مدیران ستاد/ها استان

یند پژوهش اهدف غایی از طرح الگو و استقرار آن، کمک به افراد، عوامل درگیر و پشتیبان در فر

ایط برای شدن شر های پژوهش حاضر و فراهم بینی شده است تا با کاربست یافته دانشگاه که پیش

الگوی . دشونجهت حل مسائل دانشگاه توانمندتر  جمعی در های پژوهشی و خرد توسعه مهارت

نظری  ةثر از رویکرد تفسیری است که براساس مبانی و پشتوانأمفهومی نظام جامع تحقیقات، مت

، دشدهیاثیرپذیری از رویکرد أها و مضامین، ضمن ت لفهؤابعاد، م. این رویکرد، سازمان یافته است

ثیر پذیرفته أنظران نیز ت شده توسط مدیران و صاحب پژوهش، از مباحث مطرح ةو پیشین متون نظری

بنابراین . دست آمده، مورد استفاده قرار گرفته است و ترکیبی از اطالعات هر دو بخش در الگوی به

 :اساسی طی شد ةدر تدوین الگوی مفهومی، سه مرحل

  مربوط به بحث تحقیقات و پژوهش در دانشگاه ةمبانی نظری و پیشین ةمطالع .7

 ساختاریافته هبه طریق نیم( کنندگان مشارکت) مصاحبه با افراد متخصص .5

هاای الگاو، ابعااد کاالن متناساب نظاام جاامع تحقیقاات          ها و مؤلفه پس از استخراج مقوله .9

هاای   اساس فعالیات شده بر های استخراج ها و مؤلفه مقوله .دانشگاه؛ شناسایی و تعیین شدند

 :ذیل بازسازماندهی و کدها استخراج شدند

فرایناد  . باازبینی شاد  شاوندگان  باا هار یاک از مصااحبه     گرفته های انجامروند مصاحبه -

 ،صورت آشاکار و نهفتاه در گفتماان ایجادشاده    ه پژوهش و پژوهشگری در دانشگاه ب

 .برداری شدجو و یادداشتو جست

 فصل دوم پژوهش  شده در استفاده از مباحث ارائه -

 ۀپژوهشااگر از حضااور یااک دهااه در دانشااگاه فرهنگیااان در حااوز  ةتجربیااات زیساات -

 مدت دانشگاه  های کالن و میان ریزی اسناد و برنامه برنامه

شده  نکات مطرحپژوهش و  ةنظری و پیشین ةها، مطالع در مجموع و براساس نتایج متن مصاحبه
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و  لفهؤم 52، 7بعد 1فرهنگیان با ع تحقیقات دانشگاه الگوی مفهومی نظام جامکانونی،  ةدر جلس

 .طراحی و ارائه شد( 7 شکل) مقوله771
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوی مفهومی نهایی نظام جامع تحقیقات دانشگاه فرهنگیان .1شکل 

                                                           
1. Dimension 
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 گیری نتیجهبحث و 

جوامعی که . شود میتولید علم در جوامع علمی و دانشگاهی  امروزه تأکید روزافزون بر پژوهش و

اند به رشد اقتصادی،  اند، توانسته طور جدی به آن پرداخته هو ب رندژوهش توجه خاصی دابه پ

به اعتقاد (. 7932، طوالزدهی پور حسین) توجهی دست یابند شایانصنعتی  فرهنگی و

در اکثر کشورهای دنیا پژوهش به عنوان کارکرد ضروری دانشگاه در کنار  (7332) 7سیلروپیرسون

کوشند از طریق تولید علم و افزایش کمیت و کیفیت  ها می دانشگاه. ه استآموزش پذیرفته شد

پژوهشی  علمی و ةدر رتب و المللی مطرح کنند های ملی و بین علمی خود را در عرصه  تولیدات

 بیشتری جذب کنند و جذابیت خود را برای دانشجویان افزایش دهند ةبودج. باالتری قرار بگیرند

 ةو مؤسسات پژوهشی، نهادهای اصلی در تحقیق و توسع( 7939، وریاندستجردی و احمدی )

 امکانات و منابعو  پژوهشگر،دیریت تحقیقات، م زیرا از سه رکن. آیند کشورها به حساب می

هایی از قبیل تعیین  و از طریق فعالیت( 7933نیا و همکاران،  نصراللهی)تحقیق برخوردارند 

های تحقیقاتی، پذیرش و اجرای تحقیقات  لویتو، تعیین اموضوعات تحقیقاتی مورد نیاز جامعه

 کردن کاربردی بندی و های تحقیقاتی، طبقه فعالیت نظارت بر دهی و مورد نیاز جامعه و سازمان

اعتقاد به اینکه . علمی دارند ةتوسع ای در پژوهش و نتایج تحقیقات و نظایر آن نقش برجسته

تقریباً مورد قبول غالب واحدهای علمی،  ،ی داردثمردهی ناچیز ایرانتحقیق و پژوهش در 

 ةاز آنجا که دامن. ها بهره گیرند خواهند از این پژوهش حتی مراکزی است که می ،محققان

رسد  ها و تحقیقات علمی در سطح ملی مطرح است به نظر می تأثیرگذاری و تأثیرپذیری فعالیت

عالقگی را در بین  و عوامل ایجاد بی ها بایست ابتدا ریشه کردن پژوهش، می برای نهادینه

پژوهش را از  ةیند بهیناورود به فر ةزمین ۀبا رفع موانع بازدارند ،سپس .کردپژوهشگران شناسایی 

های دانشگاهی  سه کارکرد اصلی مجموعه. طریق طراحی و استقرار نظام جامع تحقیقات ایجاد کرد

 :ند ازا عبارت ،ز بر آن تأکید داردنی( 5171) 5یا نظام آموزشی عالی امروز که یونسکو

                                                           
1. Seilr & Pearson 

2. Unesco 



   311                                   جستاری پدیدارشناسانه در طراحی الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات دانشگاه فرهنگیان

  

 

 (یا پژوهش)تولید دانش  .7

 (یا آموزش) انتقال دانش .5

 (یا خدمات) اشاعه و نشر دانش .9

 ةعرض. علمی است های پژوهش هر یک از این وظایف و کارکردها، مستلزم انجام ةانجام بهین

راهکارهای خدمات تخصصی به جامعه تنها از طریق شناخت علمی مسائل آن جامعه و ارائه 

نیروی انسانی شاغل در بخش پژوهش،  ،همچنین(. 7930 صیرفی،) آمیز خواهد بود علمی موفقیت

 . ترین منابع یک کشور برای رشد و توسعه است از مهم

ها و مضامین الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات  لفهؤشناخت ابعاد، م زمینه،در همین 

کنندگان از  بهبود روابط بین اجزای نظام پژوهش و استفاده، قادر خواهد بود با (دانشگاه فرهنگیان)

موجبات نشاطی دوباره  در عملیند حل مسائل و مشکالت را سهولت بخشیده و انتایج تحقیق؛ فر

نظام ( مفهومی) الگوی زمینه،در این . دشو  گرای فرهنگیان می موریتأبر جان پژوهش در دانشگاه م

با نگاهی به . گرفت بینانه مورد مداقه و بررسی قرار می واقع تحقیقات مورد نظر باید به صورتی

سیس أهای پژوهشی در دانشگاه فرهنگیان که کمتر از یک دهه از ت سابقه، عملکرد پژوهش و برنامه

عوامل ناسازوار  آثارپژوهش، به سبب ۀ این دانشگاه در حوز مشخص استگذرد،  آن نمی

های سنتی به  واره رگرفتن در دوران گذار از ساختهای نوتاسیسی، قرا چالش) سیستمی درون

؛ عوامل ...(دهی به آموزش به سبب نیازهای وزارت متبوع و لویتوتربیت معلم نوین دانشگاهی، ا

استقرار از قبیل  ةنیازهای اولی کردن های فرادست در ارائه و فراهم نهادها و سازمان)سازمانی  برون

پژوهش ( گستره)تحت پوشش  ة؛ رشد دامن...(ارات مکفی وهای استخدامی، بودجه و اعتب ردیف

های ناشی  بینی افزایش تصاعدی هزینه ؛ پیش(صف/ استان/ ستاد)دانشگاه ة واحدهای تابع همةدر 

سازمانی و  محوری پژوهش در دانشگاه و بروز پیامدهای منفی درون ةلأاز نپرداختن به مس

ای عملکردی پژوهشی از منظر دانشگاهی، ه وضعیت قابل قبولی در شاخصسازمانی؛  برون

 (. 7932 علیپور،)کند نتوانسته است فراهم 

بر این اساس، در این پژوهش با استفاده از مرور مطالعات پیشین سعی شد با درنظرگرفتن 
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الگوی »سوی وضعیت بهینه،  جایگاه و اهمیت پژوهش، بررسی عوامل اثرگذار بر آن در حرکت به

های این پژوهش بتواند  با این امید که یافته. دشوطراحی و تدوین  «تحقیقاتمفهومی نظام جامع 

های  گذاری له تربیت معلم متعالی از طریق توجه روزافزون و سیاستأمبنایی برای پاسداری از مس

پژوهشی در دانشگاه فرهنگیان و همچنین الگوی مناسبی برای تحقق آنچه از پژوهش متصور 

موریتی که أم -برخی موضوعات ساختاری ولی با توجه به. گیان، باشداست؛ در دانشگاه فرهن

ها، ابعاد و رویکردهای تحقیقات را  زمینه همةها اشاره شد؛ یک الگوی جامعی که  پیشتر بدان

ه است، بر این اساس، شدمطابق با شرایط و اقتضائات خاص دانشگاه فرهنگیان را در برگیرد، ارائه 

الگویی عملی و  ، راه ةیک نقش ةاین پژوهش، خواهد توانست به مثاب الگوی مفهومی پیشنهادی

به . انتظار در امرپژوهش، باشد ابزاری برای تبیین پژوهش و دستیازی دانشگاه به وضعیت در حد

 یموجبات ارتقا ،(یندهاافر)کارهای اجرایی آن  و قطع یقین الگوی مفهومی نظام تحقیقات و ساز

، (7931بیانات، اردیبهشت )  دانشگاهی که از دیدگاه مقام معظم رهبریدر « پژوهش»کمی و کیفی 

تر ذی نفعان  یی باکیفیتاهای فرادست، دانشگاهی حاکمیتی بوده و به تبع آن کار مراجع و سازمان

افزایش دانش پایه در این زمینه در دانشگاه  ،همچنین ،یند تعلیم و تربیت دانشجومعلماناآن در فر

 .دش فرهنگیان خواهد

های موجود و  توانایی همةدر نظر داشت در طراحی نظام جامع تحقیقات دانشگاه از  دالبته بای

ت علمی و گروه آموزشی ئافزاری نظام اداری، مدیریتی، هی افزاری و سخت بالقوه و امکانات نرم

به  آنچه مبرهن است نظام جامع تحقیقات دانشگاه، خود قادر خواهد بود ولی. شود استفاده می

مرکزی یک نظام  ةو در هست کردهساماندهی پژوهش دانشگاه عمل  ۀیک نظام بسنده در حوز ةمثاب

های تحقیقات، حول  سیستم دانشگاهی متعالی مبتنی بر پژوهش و تحقیق قرار گیرد تا سایر خرده

                                                           
1. Road map 

ها و مدیران دانشگاه فرهنگیاان و وزارت آماوزش و    اهدیدار با کارکنان، اساتید دانشگ(. 7931) بیانات مقام معظم رهبری. 5

 .پرورش
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مل محور آن در راستای توسعه و رشد علم و فناوری در دانشگاه فرهنگیان عمل کنند و در یک تعا

ای که در ارتباط با  های محدود و پراکنده پژوهش ةبا توجه به پیشین. پویا و مستمر با آن قرار گیرند

الگوی مفهومی  ةتری در زمین منسجمتر و  گسترده ةاین موضوع وجود دارد، لزوم بررسی و مطالع

ه به های استانی با توج نظام جامع تحقیقات در دانشگاه فرهنگیان باالخص برای مدیریت

 ةهمواره از توسع ایران،علیرغم اینکه مسئوالن امر در  .شود احساس میهای خاص استانی  ویژگی

های  ها، پارک ها نیز پژوهشگاه رانند و در این سال پژوهش و ارتقای جایگاه علمی کشور سخن می

ودی در اما باز هم بهب ،علم و فناوری و صدها مرکز پژوهش محور دیگر در کشور ایجاد شده است

. ای و جهانی خود فاصله زیادی داریم کیفیت پژوهش در کشور ایجاد نشده و هنوز با رقبای منطقه

 ةها و واحدهای تابع فرهنگ پژوهش در پردیس ةدانشگاه فرهنگیان قصد توسع ، اگراز سوی دیگر

وهشی مدیریت اداری، آموزشی و پژ جای همهباید این فرهنگ را در  ،دانشگاهی را داشته باشد

زیربنای  شک ساختن بی. و در سطوح باالتر، آن را بسط و گسترش دهد کرده دانشگاه ایجاد

تواند از توجه به منابع  می تربیت معلم کشور، سال یکصد ةپژوهشی در دانشگاه فرهنگیان با بیشین

شگر ، کارکنان و دانشجومعلمان پژوهتادانانسانی عالقمند به پژوهش در سطوح مختلف از قبیل اس

فقط در . فایده است توجه به پژوهش، کاری پرهزینه و گاه بی یب ،طراحی و تبیین الگو. آغاز شود

توان به تحقق اهداف  های جاری دانشگاه است که می صورت همسویی پژوهش با دیگر جریان

ی گیری امیدوار بود  این کار با تدوین و اجرا سازی و تصمیم متعالی پژوهش در فرایندهای تصمیم

های پژوهشی مبتنی بر نظام جامع تحقیقات میسور خواهد بود که البته همت واالی  برنامه و فعالیت

 .طلبد ریزان پژوهش دانشگاه را می اندرکاران و برنامه دست

فرهنگیان، فضایی   شود فضای دانشگاه به برخی عواملی که سبب می شود  پیشنهاد می، در پایان

، کارکنان و دانشجومعلمان پژوهشگر باشد، توجه شده و در دانستاهای ا واقعی برای پژوهش

شود تحقیقات  پیشنهاد می ،رو از این. شودتر  بدان اهتمام افزون ،های پژوهش ریزی برنامه

 .ای در محورهای پیشنهادی زیر توسط پژوهشگران آتی انجام شود گسترده
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ازی و اساتقرار نظاام جاامع    سا  بررسی و شناسایی فرایندهای اصلی و پشتیبان نحاوه پیااده   -

 تحقیقات در دانشگاه فرهنگیان

راهبردی پژوهش مبتنی بار اجازای الگاوی مفهاومی نظاام جاامع        ةنقش»طراحی و تدوین  -

 ای فرادست همگام با اسناد توسعه «تحقیقات

 شناسی موانع پژوهش و پژوهشگری در دانشگاه فرهنگیان بررسی و آسیب  -

گیری و اساتحکام هویات    قش محوری پژوهش در شکلشناسی و بررسی جایگاه و ن آسیب -

 ای دانشجومعلمان حرفه -پژوهشی

 طراحی و تدوین الگوهایی نوین ارزشیابی و ارزیابی الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات -
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 منابع 

، ملی ةنقش دانشگاه و پژوهش در توسع(. 7939)انوری، صدور داود، و  دستجردی،احمدی 

 . فارسی ةبنیاد دانشنام: تهران .ارف آموزش عالیالمع دایره

ارائه مدل (. 7933.)فاطمه ،یثان یجواد، نارنج ،یمی، پورکراریخدا ،یلیاب ،یمهد ،یهش یباقر

بر اساس  یها و مؤسسات آموزش عال دانشگاه یآموزش یندهایفرآ یبازمهندس یمفهوم
 یفصلنامه علم ،یاله پژوهش، مق(یدفاع مل یدانشگاه عال: مورد)ناب  یسازمان کردیرو

 ةبرنام.910-929، صفحه 31، شماره 73دوره  ک،یاستراتژ یدفاعمطالعات  یپژوهش
سازمان مرکزی،  :تهران .های عملیاتی دانشگاه فرهنگیان ، مجموعه برنامه(7931) پژوهش

  .منابع ةمعاونت طرح و برنامه و توسع

ها، الزامات و  مؤلفه: الق در آموزش عالیاخ(. 7933) محسنی، هدی ساداتو تنعمی، محمدعلی، 

های  اخالق در آموزش عالی، معاونت پژوهش ةمجموعه مقاالت پژوهشنام. راهبردها

 .3-02،  19، های فرهنگی گروه پژوهش/ فرهنگی و اجتماعی 

: سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی مدل سازی عوامل مؤثر بر تجاری(. 7931) جهرمی، امین

های دولتی شهر  های فنی مهندسی دانشگاه دانشکده: مورد مطالعه)میخته رویکردی آ
 .512-531 ،(5)3 مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ،(تهران

محور  پژوهش ةطراحی و آزمون و پیشنهاد الگوی مدرس(. 7932)پور طوالزدهی، شهره  حسین
مدیریت  ةدکتری، رشته ةرسال. (پژوهشی آمیخته در سطح مدارس متوسطه شهر تهران)

 .دانشگاه خوارزمی، آموزشی

 .هنگ پژوهشی در مراکز دانشگاه فرهنگیانفر ةطراحی الگوی توسع(. 7931) رسول سیدحسینی، 

 .دانشگاه فرهنگیان: تهرانطرح پژوهشی، 

یابی پژوهشی  عارضه(. 7931.)طاهره ی،اخالق و ،دیحم ی،مروت ،یعل دیس ی،حزن محمد، ،حکاک
پژوهش در آموزش . در دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشگی گیالن

 .21-01، (5)71، پزشکی

http://www.ipoba.ir/?_action=article&au=247679&_au=%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF++%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%BE%D9%88%D8%B1
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های  کدگذاری در مصاحبه ةارائة روشی برای محاسبة پایایی مرحل(. 7933) حمزهخواستار، 

 .717-710 ،(23)72، شناسی علوم انسانی روش. پژوهشی

دانشگاه  ةپژوهشنام. تأملی کلی بر ابعاد پژوهش در دانشگاه فرهنگیان(. 7939)رضا  ساکی،

 .فرهنگیان

: تهران .علوم انسانی ۀپژوهش در حوز ةنیاز توسع گرا پیش تفکر نظام(. 7932) ساکی،رضا

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطاالعات فرهنگی

الگوی  ةگامی به سوی ارائ: تبیین چارچوب تعالی پژوهش(. 7931)حسینی، نیره ، و سلیمی، قاسم

 .39-33، 12، رهیافت .نظام ارزیابی کیفیت پژوهش در آموزش عالی کشور

کمبود : ترین چالش پیش روی تحقیق مهم(. 7931)م راهیزواری، محمداب ، وشکاری، غالمعباس
 ، تهران،همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوریدومین، بودجه یا فرهنگ پژوهش کشور

 .7931آذر  51

ت علمی دانشگاه یئشناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای ه آسیب .(7930) صیرفی، اعظم
 ۀمرکز، دانشکد_زاد اسالمی، تهران دانشگاه آ کارشناسی ارشد،نامة  پایان. فرهنگیان

 .شناسی و علوم اجتماعی روان

 .پژوهشی دانشگاه فرهنگیان مدل ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و ةارائ(. 7932) عباسعلیپور، 

 .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دکتری ةرسال

طراحی (. 7931)رضا  حسن ،آبادی زینو  ،معبدالرحی ،ابراهیم نوه، حمیدرضا ،آراسته ،زهرا ،غالمی

مطالعات راهبردی سیاستگذاری  .یاری ها با رویکرد صنعت الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاه
 .521-597، (51)3، عمومی

 المعارف آموزش دایره کشور، پژوهشی زدایی آسیب و شناسی بآسی (.7939) نادرقلی قورچیان،

 .فارسی بزرگ ةمدانشنا بنیاد :تهران ،اول جلد. عالی

های  بررسی موانع و چالش(. 7931) بهرام ،پور صالح صدیق و زهرا، ،صباغیانو زهرا،  ،کریمیان

 .92-13، (0) 9، آموزش عالی ایران. های علوم پزشکی پژوهش و تولید علم در دانشگاه

تربیتی های تحقیق کمی و کیفی در علوم  روش(. 7930)گال، جویس  ، وبورگ، والتر ،گال، مردیت

 .سمت: تهران ،احمدرضا نصر و همکاران ة، ترجم(ویراست هشتم)شناسی  و روان
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انتشارات : تهرانچاپ دوم، . 7روش تحقیق کیفی ضد روش (. 7935)محمدپور، احمد 

 .شناسان جامعه

دانشگاه  ةپژوهشنام: تهران. پژوهش در دانشگاه فرهنگیان ۀگستر(. 7939) مهرمحمدی، محمود
 .فرهنگیان

های  موانع موفقیت فعالیت(. 7932)، محمد و قهرمانی ،محمود، رزایی، مهدی، ابوالقاسمیمی

، (5)3، آموزش عالی ایران .در دانشگاه صنعتی اصفهان( تقاضامحور)پژوهشی کاربردی 

21-97. 

تحلیل محتوای (. 7933) فتاحی، مهینو نیا، فاطمه، ورداسبی، فاطمه، شاهوردی، راضیه،  نصراللهی

 .751-721، (01)75، آموزش عالی ةنام .آموزش عالی ایران ۀهای حوز مند پژوهش نظام

طراحی (. 7933) مرادی، نرگس حسنو وثوق، فرشته، احمدی، غالمعلی، محمدداودی، امیرحسین، 

رهبری و  .اسالمی شهر تهران های آزاد مدل بومی ارزیابی عملکرد پژوهش دانشگاه

 .717-731، (7)70، مدیریت آموزشی

 .فروردین ماه :تهران. ها و اقدامات معاونت پژوهش و فناوری سند برنامه(. 7930)وزارت عتف 

Adamsen. L., Larsen. K., Bjerregaard. L., & Madsen. J. K. (2003). Danish research-

active clinical nurses overcome barriers in research utilization. Caring Sciences, 

17, 57-65. 

Ajjawi, R., Crampton, Paul, E. S., & Rees, G. H. (2018). What really matters for 

successful research environments? A realist synthesis. Medical Education, 52, 

936–950. 

Alberta Learning (2004). Focus on inquiry: A teacher's guide to implementing inquiry-

based learning. University of Alberta Libraries. 

Bowen, C., & Bowen, W. M. (2008). Content analysis; In Kaifeng Yang and Gerald J. 

Miller, Handbook of research methods in public administration. New York: 

Taylor & Francis. 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative 

Research in Psychology, 3, 77-101. 

Calcagnini, G., Favaretto, I., Giombini, G., Perugini, F., & Rombaldoni, R. (2015). The 

role of universities in the location of innovative start-ups. New York: Springer 

Science & Business Media. 

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research methods in education. 7
th
 ed., New 

York: Routledge Falmer. 
Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating 

quantitative and qualitative research. 4th ed., Boston: Pearson. 



311                                                          9399 پاییز، 3، شمارة 9مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

Cricelli, L., Greco, M., Greco, M., Grimaldi, M., Grimaldi, M., & Llanes Dueñas, L. P. 
(2018). Intellectual capital and university performance in emerging countries: 
evidence from Colombian public universities. Intellectual Capital, 19(1), 71-95. 

Depoy, E., & Gitlin, L. (2005). Introduction to research: Understanding and applying 
multiple strategies. 3rd ed., St. Louis: Mosby Press. 

Dimple, P. (2016). Research data management: A conceptual framework. Library 
Review, 65(4/5), 226 – 241.  

Hicks, C. B. A. (1996). Study of nurses’ attitude towards research: a factor analytic 
approach. Advance Nursing, 23, 376-379. 

Holloway, I., & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing and healthcare. Oxford, 
UK: Blackwell. 

Holloway, I., & Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing and healthcare. 
Oxford, UK: Blackwell. 

Jenkins, A., & Healey, M. (2005). Institutional strategies to link teaching and research. 
The Higher Education Academy. Booklet: www.heacademy. ac.uk/resources.asp. 

Kajermo, K., Nordström, G., Krusebrant; A., & Björvell, H. (1998). Barriers to and 
facilitators of research utilization-as perceived by a group of registered nurses in 
Sweden. Advanced Nursing, 27(4), 798-807. 

Kim, K. (2005). Percived barriers to research utilization by Korean University 
Librarians. Academic Librarianship, 3(5), 438-448. 

Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology. California: 
Sage Publications. 

Kuuppelomaki, M., & Tuomi, J. (2003). Finish nurses' View on their Research Activities. 
Clinical Nursing, 12, 589-600. 

Leal Filho, W., Morgan, E. A., Godoy, E. S., Azeiteiro, U. M., Bacelar-Nicolau, P., 
Ávila, L. V., & Hugé, J. (2018). Implementing climate change research at 
universities: Barriers, potential and actions. Cleaner Production, 170, 269-277. 

Ledley, F. D., & Lovejoy. F. H. (1993). Factors influencing the interest, career paths, and 
research activities of resent graduates from an academic pediatric residency 

program. Pediatrics, 92(3), 436-441. 
Parahoo, K. (2000). Barriers to and facilitators of research utilization among nurses in 

Northern Ireland. Advanced Nursing, 30(1), 89-98. 
Philbin, S. (2008). Process model for university-industry research collaboration. 

Innovation Management, 11(4), 488–521. 
Sax, L. G., Hagedorn, L. C., Arredondo, M., & Dicrisi, F.A. (2002). Faculty research 

productivity: Exploring the role of gender and family related factors. Research in 
Higher Education, 43(4), 423-446. 

Shattock, M. (2001). Knowledge Economy Development- University-Industry Links. 
University of London. UNDP, the World Bank Perspective. 

Smith, J. (2015). Qualitative psychology: A practical guide to research method. 3
rd

 ed., 
USA: SAGE Publications. 

Sue McKemmish, Frada Burstein, Rosetta Manaszewicz,Julie Fisher &Joanne Evans. 
Pages 1106-1135 | Received 17 May 2011, Accepted 22 Jun 2012, Published 
online: 24 Jul 2012. 

Sumathipala, A., Siribaddana, S., & Patel, V. (2004). Under-representation of 

developing countries in the research literature: Ethical issues arising from a 



   311                                   جستاری پدیدارشناسانه در طراحی الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات دانشگاه فرهنگیان

  

 

survey of five leading medical journals. BMC Med Ethics 5, 

https://doi.org/10.1186/1472-6939-5-5.  

Taylor, G. W., & Ussher, J. M. (2001). Making sense of S&M: A discourse analytic 

account. Sexualities, 4(3), 293–314. 

Tien, F. F. (2007). Faculty research behavior and career incentive: The case of Taiwan. 

Educational Development, 27(1), 4-17. 

Vernon, M. M., Balas, E. A., & Momani, S. (2018). Are university rankings useful to 

improve research? A systematic review. Plos One, 13(3), 1-6. 

Watty, K., Bellamy, S., & Morely, C. (2008). Changes in higher education and valuing 

the job: the views of accounting in Australia. Higher Education Policy and 

Management, 30(2), 139-151. 

Wichiam, S. N., Wongwanich, S., & Bowarnkitiwong, S. (2009). Factors Affectin 

research producivity of faculty members in Government University: Lisrel and 

neural network analyses. Kasetsart Journal, 30(1), 67-78. 

 

 


