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مقدمه ّ :سف ایي هغبلؼِ ،ثطضسی ػَاهل هَثط ثط تمَیت اًگیعُ پژٍّص زض آهَظش اسبتیس ثَز.
روشهب :پژٍّص حبضط اظ ًَع استفبزُ ػولی ٍ اظ حیث ضٍش پطزاظش ٍ آظهَى فطضی ِّب اوتطبفی است.

پژٍّطگط ثِ هٌظَض جوغآٍضی اعالػبت هَضز ًیبظ ٍ تىویل پطسطٌبهِّب اظ ضٍش پیوبیطی ٍ هیساًی استفبزُ وطزُ
است .ثِ هٌظَض تجعیِ ٍ تحلیل زازُّب اظضٍشّبی آهبض تَغیفی ٍ استٌجبعی استفبزُ ضس .جبهؼِ آهبضی ایي
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وِ ثِ تطتیت اٍلَیت ػبهل جٌجِّبی ضرػی ٍ حطفِای اسبتیس ثب هیبًگیي ضتجِ  ٍ 3/64ػبهل ظهیٌِّبی فطٌّگی
ثب هیبًگیي ضتجِ  ٍ 3/21ػبهل هٌبثغ هبلی ٍ اهىبًبت ٍ تسْیالت پژٍّص ثب هیبًگیي ضتجِ  ٍ 3/11ػبهل هسیطیت ٍ
سیبستگصاضی پژٍّطی ثب هیبًگیي ضتجِ  ٍ 2/57ػبهل سبذتبضی ٍ ازاضی ثب هیبًگیي ضتجِ  2/47ثط تمَیت اًگیعُ
پژٍّطی اسبتیس ًمص زاضز .اًگیعُ پژٍّص زض آهَظش زض اسبتیس ظى ثبالتط اظ هطز ثَز.
نتيجهگيري:ثب تطَیك ٍ تسْیل اهَض پژٍّص زض آهَظش ٍ سیبستگصاضیّبی هٌبست ،اًگیعُ پطزاذتي ثِ اهَض

پژٍّص آهَظضی ضا ثِ هَاظات آهَظش تمَیت وٌینّ .سف اغلی اظ ثطگعاضی توبم سویٌبضّبی آهَظضی ،وٌگطُّب،
ّوبیص ّبی آهَظش پعضىی ٍ جطٌَاضُ آهَظضی ضْیس هغْطی ثبیستی اضتمبء سغح ػلوی پژٍّطگطاى ٍ تمَیت
اًگیعُ پژٍّص زض آهَظش ثبضس .ظیطا آهَظضی وِ هجتٌی ثط پژٍّص ًجبضس پبسرگَی ًیبظ جبهؼِ ًرَاّس ثَز.

کليدواشههب :پژٍّص زض آهَظش ،اًگیعُ پژٍّصّ ،یبتػلوی .
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عواهل هوثر بر تقویت انگیسه انجام طرحهای تحقیقاتی

اظ ثستطّبی هْن تَسؼِ ٍ اضتمبی ػلوی ایطاى ثِ ٍیژُ زض

مقدمه
زض ػػطی وِ پژٍّص ػبهل ٍ ضیطِ تَسؼِ ٍ ضضس زض ّوِ

اثؼبز ثیيالوللی تَجِ ثِ همَلِ تَلیس ػلن ٍ تَسؼِ تحمیمبت

ظهیٌِّبی فطٌّگی ،آهَظضی ،التػبزی ،غٌؼتی ٍ ...استّ ،ط

ّسفوٌس زض وطَض است .زض ػػط وًٌَی تَلیس ػلن ٍ تحطن

الساهی ثطای ضٍضي سبذتي اّویت پژٍّص ٍ ضفغ تٌگٌبّب ٍ

ػلوی ثب ضًٍك ٍ پیططفت فٌبٍضی وبهالً آهیرتِ است ٍ هیتَاى

ًبضسبییّبی آى ضطٍضی هیثبضس .هَضَع هْن ایي است وِ ثِ

اشػبى زاضت وِ تَلیس ،ثسظ ٍ تطٍیج ػلن تبثیط چطوگیط زض

وسام زالیل ثب تَجِ ثِ اّویت هَضَع ،وطَض هب ًتَاًستِ است

توبم حَظُّبی التػبزی ،اجتوبػی ٍ فطٌّگی وطَض زاضز (.)5
یىی اظ ضبذعّبی تَسؼِ ًظبم آهَظضی ،حضَض فؼبل ٍ

زض ظهیٌِ تحمیمبت ،گبمّبی هؤثط ٍ الظم ضا ثطزاضز ٍ اًگیعُ
ثسیبضی اظ ًیطٍّبی هترػع ضا زض ایي ثرص تمَیت ًوبیس.

پطضًگ پژٍّص زض ًظبم آهَظضی است .گستطش فطٌّگ هغبلؼِ

یىی اظ پطاضظشتطیي هٌبثؼی وِ جبهؼِ ثطای پیططفت ٍ

ٍ اًسیطِ ػلوی ٍ پژٍّطی زض ولیِ زٍضُّب ٍ سغَح تحػیلی

تَسؼِ زض اذتیبض زاضز ،هطاوع آهَظضی هیثبضٌس .هطاوع آهَظضی

اظ ضطٍضتّبی اسبسی آهَظش ٍ پطٍضش هحسَة هیضَز.

ٍ هؤسسِّبی تحمیمبتی ثِ لحبػ زاضا ثَزى زاًص ،اػتجبض ظیبزی

ثِ ٍیژُ هجْع ضسى اسبتیس ثِ استفبزُ اظ ضٍش ٍ اثعاض پژٍّص،

وست وطزُاًس ٍ پَیٌسگبى ضاُ ػلن ٍ تطلی هحسَة هیگطزًس.

هیتَاًس هَجت زاًصافعایی ٍ ضضس ٍ ثبلٌسگی ٍ ًَآٍضی ٍ

زض ٍالغ ثطضسی ایي هَضَع وِ چگًَِ هیتَاى زض فضبی

پَیبیی ًظبم آهَظضی ٍ ًیع هَجت تطثیت زاًطجَیبًی هحمك زض

آهَظضی وطَض ضٍحیِ وٌجىبٍی ٍ تحمیك ضا ثَجَز آٍضز ،ایي

ثطذَضزّبی ثب هسبئل ػلوی هیضَز (.)5

تحمیمبت هستلعم ضٌبذت ٍ ثطضسی فؼبلیتّبی پژٍّطی

ثبظهٌْسسی ٍ ثبظتؼطیف زض سبذتبض ذَز هیثبضٌس تب ثِ هَاظات

ثؼٌَاى یىی اظ ًْبزّبی ػلوی -آهَظضی هیثبضسً .ظبم آهَظش

ًیبظ ضٍظ گبم ثطزاضًس ٍ هٌؼغف ٍ سبذتبضهٌس گطزًس .اظ ایي ضٍ

ػبلی ػْسُزاض ٍظبیف ٍ هسئَلیتّبی هْوی زض ظهیٌِ ضضس ٍ

ثطای زستیبثی ثِ چٌیي ًظبهی ٍ ثِ هٌظَض گستطش تَلیس ػلن ٍ

تَسؼِ التػبزی ،اجتوبػی ،سیبسی ،فطٌّگی ٍ تطثیتی جبهؼِ

زاًص ٍ آهَظش ٍ تطثیت هحممبى ٍ پژٍّطگطاى پطٍضشیبفتِ ٍ

است ( .)1اًجبم تحمیك اظ پبیِّبی اسبسی ٍ ػوسُ زض تَسؼِ

هتؼْس زض حَظُّبی هرتلف ػلَم ،ثب تبویس ثط پژٍّص هحَضی

جبهؼِ ثِ ضوبض هیآیس ،ثِ عَضی وِ ّیچگًَِ حطوت ػلوی ٍ

ٍ پطٍضشیبفتگیً ،ظبم آهَظش پژٍّص هحَض ثب ضٍیىطز

هٌغمیای ثسٍى پطتَاًِ تحمیمبت اهىبى پصیط ثِ ًظط ًویضسس

وبضآفطیٌبًِ پیطٌْبز ٍ هؼطفی هیگطزز.

آهَظش ٍ اضبػِ ػلن ٍ زاًص ضا زض زاًطگبُ ثِ ػْسُ زاضتِ ٍ

آهَظشزٌّسُ سطهبیِّبی اًسبًی ذالق ٍ پژٍّطگط ثبیستی ایي

ویفیت ٍ تَسؼِ زاًص تب اًساظُ ظیبزی ثِ چگًَگی ػولىطز ایي

سؤال ولیسی ٍ هْن ضا هغطح وطز وِ ًظبم آهَظضی هب تب چِ

اػضبء ٍاثستِ است ( .)3ثطضسی فؼبلیتّبی اػضبی

حس فطاگیطاى ضا ثِ ایي سوت سَق هیزّس؟ زض پبسد هیتَاى

ّیبتػلوی ٍ ًَع تؼبهل آىّب ،ثبظذَضز هٌبسجی ضا ثطای تجعیِ

گفت پژٍّص ٍ ًَآٍضی زض جبهؼِای تَسؼِ پیسا هیوٌس وِ

ٍ تحلیل هسبیل آهَظضی ٍ تػوینگیطیّبی اسبسی ٍ

ًظبم آهَظضی ٍ فطٌّگی ،ظهیٌِ ٍ ثستط هٌبسجی ثطای آى ضا

ثطًبهِضیعیّبی ضاّجطزی ثِ هسئَالى ًظبم آهَظش ػبلی فطاّن

تساضن زیسُ ثبضس .ثٌبثطایي تحمیك ضا هیتَاى زض وٌبض آهَظش

آٍضزُ ٍ اظ زیگط سَ اػضبی ّیبتػلوی ًیع هیتَاًٌس اظ

یىی اظ اّساف ثسیبض هْن زاًست وِ ثبیس هَضز تَجِ لطاض گیطز.

چگًَگی ػولىطز ذَز آگبّی یبفتِ ٍ ثطای افعایص ویفیت

لصا ثطای ضضس ٍ گستطش فؼبلیتّبی پژٍّطی زض وطَض ثبیس

فؼبلیتّبی ذَز السام وٌٌس (.)4

ثِ هطاتت ثیص اظ آًچِ تبوٌَى اًجبم ضسُ است ثِ اهط تحمیك
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تَجِ ضَز .ظیطا پژٍّص زض ّط وطَضی ظیطثٌبی تَسؼِ ثطوبض

ػلوی ،سبثمِ ذسهت اػضبی ّیبتػلوی ضضتِّبی ػلَم اًسبًی

هیضٍز ٍ ّط وطَض ذَاّبى پیططفت ثبیس زض ضئَس ثطًبهِّبی

زاًطگبُّبی اَّاظ تفبٍت هؼٌبزاضی هطبّسُ ًگطزیس (.)9

ذَز ثطای پژٍّص ٍ تحمیك اّویت ٍیژُای لبئل ضَز.

ػعیعی ،زض تحمیمی ثب ػٌَاى ثطضسی ضاُّبی ثْجَز ػولىطز

حسازی ٍ ّوىبضاى ،زض تحمیمی ثب ػٌَاى ثطضسی ضاُّبی

پژٍّطی اػضبی ّیبتػلوی زض ػلَم اًسبًی ًطبى زاز :ثْجَز

اضتمبی پژٍّص وِ زض هطوع آهَظضی زضهبًی سیٌب غَضت

ػولىطز پژٍّطی اسبتیس زض ػلَم اًسبًی اظ عطفی ًیبظهٌس اًجبم

پصیطفت ضاّىبضّبی هْن ضبهل ثطگعاضی هستوط زٍضُّبی ضٍش

اغالحبت زض ضٍیىطزّبی سبظهبًی ٍ هسیطیت ٍ سیبستگصاضی

تحمیك ،اغالح ضًٍس ازاضی تػَیت عطحّبی پژٍّطی ،تجسیس

پژٍّطی است ٍ اظ عطف زیگط هططٍط ثِ اجطای ثطًبهِّبی

ًظط زض ضًٍس اهتیبظزّی همبالت ثَزًس (.)6

تَاًوٌسسبظی ٍ تمَیت ثٌیِ حطفِای اسبتیس زض ظهیٌِ پژٍّص ٍ

سطضتی ٍ ّوىبضاًص زض تحمیمی تحت ػٌَاى "هَاًغ اًجبم
تحمیمبت اظ زیسگبُ اسبتیس ٍ وبضوٌبى زاًطگبُ ػلَم پعضىی

فطاّن وطزى هٌبثغ هٌبست هبلی ٍ ػلوی ثطای اًجبم فؼبلیتّبی
پژٍّطی تَسظ اسبتیس است (.)10

ضْطوطز" ًطبى زازًس هْنتطیي هَاًغ اًجبم پژٍّص ثِ تطتیت

ثط ایي اسبس ّسف هغبلؼِ حبضط ثسًجبل ثطضسی ػَاهل

ػسم ایجبز اًگیعُ زض پژٍّطگطاى ،ووجَز ٍلت ٍ هطغلِ ظیبز،

هَثط ثط تمَیت اًگیعُ اًجبم عطحّبی تحمیمبتی پژٍّص زض

همطضات زستٍپبگیط ازاضی ،ػسم استفبزُ اظ ًتبیج تحمیك ٍ

آهَظش اسبتیس ّیبتػلوی زاًطگبُ ػلَم پعضىی هطْس ثَز.

ًبتَاًی تطجوِ همبالت فبضسی ثِ ظثبىّبی زیگط ٍ ون اثطتطیي
هَاًغ ثیػاللگی ثِ اهط پژٍّصً ،بتَاًی زض استفبزُ اظ ضایبًِ ٍ

مواد و روشها

هفیس ًجَزى پژٍّص ثَزًس (.)7

پژٍّص پیوبیطی حبضط ثب ضٍش پطزاظش ٍ آظهَى

وبضثست یبفتِّبی پژٍّصّبی آهَظضی ،ثِ تطتیت تبثیط:

ٍیژگیّبی جبهؼِ آهبضی ،ضیَُ ًوًَِگیطی عجمِای هتٌبست ثب

ضاُاًساظی ًظبم اعالعضسبًی پژٍّص ،ثطگعاضی هستوط

حجن اًتربة گطزیس .زض ایي ضٍش ّط یه اظ زاًطىسُّب یه

گطزّوبییّبی پژٍّطی ،هسئلِیبثی ٍ اضائِ اٍلَیتّبی زلیك

عجمِ ٍ ّط یه اظ اسبتیس زاًطگبُ ػلَم پعضىی هطْس یه

پژٍّطی ،تمَیت ویفیت تحمیمبت ،افعایص اػتجبضات هبلی

ٍاحس ًوًَِ ّستٌس .جبهؼِ آهبضی ایي پژٍّص ضبهل ولیِ 950

پژٍّص ٍ ثطگعاضی زٍضُّب ٍ وبضگبُّبی آهَظضی ثطای اسبتیس

ًفط توبم اسبتیس زاًطگبُ ػلَم پعضىی هطْس هیثبضس .ثطاسبس

ضا زض سغح آهَظش ٍ پطٍضش هؤثط تطریع زازًس (.)8

جسٍل هَضگبى ،تؼساز حجن ًوًَِ ً 284فط ثطآٍضز ضس .لجل اظ

حسیيپَض ،زض تحمیمی ثب ػٌَاى ثطضسی ػَاهل ثبظزاضًسُ
فؼبلیت پژٍّطی اػضبی ّیبتػلوی ضضتِّبی ػلَم اًسبًی

تَظیغ پطسطٌبهِ هالحظبت اذاللی ٍ هحطهبًگی زازُ ّب ضػبیت
ضس.

گصاضی پژٍّطی ،هَاًغ تَاًوٌسسبظی اػضبی ّیبتػلوی،

ضس وِ ضٍایی هحتَایی آى ثِ تبئیس افطاز غبحتًظط ضسیسُ ٍ

ضَاثظ زستٍپبگیط ازاضی ،هَاًغ ضرػی ٍ ..اظ ػَاهل

پبیبیی پطسطٌبهِ ثطاسبس ضیَُ آلفبی وطًٍجبخ  84زضغس ثسست

ثبظزاضًسُ اًجبم پژٍّص ّستٌسّ .وچٌیي ثیي گطٍُّبی هرتلف

آهس.

ًوًَِ آهبضی تحمیك ثِ لحبػ جٌسیت ،هسضن تحػیلی ،ضتجِ

پطسطٌبهِ ایي پژٍّص ضبهل  2لسوت است :الف)
اعالػبت زهَگطافیه :ایي ثرص ضبهل  7سَال هبًٌس جٌسیت،
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ًطبى زاز :ووجَز اهىبًبت پژٍّطی ،ضؼف هسیطیت ٍ سیبست

ثطای گطزآٍضی زازُّب اظ پطسطٌبهِ هحمكسبذتِ استفبزُ
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ػبثسیّ ٍ ،وىبضاًص زض فطاتحلیل 9 ،پژٍّص زضثبضُ

فطضیِّب اوتطبفی اًجبم ضس .ثطای تحمیك حبضط ثب تَجِ ثِ

حسن قواهی و لیلی خساعی

عواهل هوثر بر تقویت انگیسه انجام طرحهای تحقیقاتی

زاًطىسُ ،ضتجِ ػلوی ٍ سبثمِ وبضی ٍ اضٌبیی ثب اغَل ٍ لَاػس

 ظهیٌِّبی فطٌّگی ،اجتوبػی ٍ سیبسی

پژٍّص ٍ چبح ٍ تبلیف وتبة ٍ ًگبضش همبلِ هیضَز .ة)

 هٌبثغ هبلی ،اهىبًبت ٍ تسْیالت پژٍّص زض آهَظش

پطسطٌبهِ اًگیعُ پژٍّصّبی هطتجظ ثب آهَظش :پطسطٌبهِ 31

 هسیطیت ٍ سیبستگصاضی پژٍّطی

هَلفِ ثب  5گَیِ ٍ زض همیبس لیىطت  5گعیٌِای استفبزُ ضس.

 ػبهل سبذتبضی ٍ ازاضی زاًطگبُ

جذيل  -1گًیٍَا ي تعذاد سًاالت پرسشىامٍ اوگیسٌ پژيَص َای

جذيل  -2میاوگیه رتبٍَا ي ايلًیت معیارَای عًامل مؤثر بر تقًیت

مرتبط با آمًزش
گويههب 

عامل ساختاری و اداری دانطگاه 

اوگیسٌ پژيَص در آمًزش اساتیذ
تعدادسواالت

عامل 

میاوگیه رتبٍ َا 

ايلًیت 

مرتبطببهرگويه 

عامل ساختاری و اداری دانطگاه

2/47

5

 1الی 8

مذیزیت و سیاستگذاری پژوهطی

2/57

4

منابع مالی و..

3/11

3

سمینههای فزهنگی ،اجتماعی و سیاسی

3/21

2

جنبههای ضخصی و حزفهای اساتیذ

3/64

1

مذیزیت و سیاستگذاری پژوهطی 

 9الی 19

منابع مالی ،امکانات و تسهیالت پژوهص در آموسش 

 20الی 26

سمینههای فزهنگی ،اجتماعی و سیاسی 

 27الی 28

جنبههای ضخصی و حزفه ای اساتیذ 

 29الی 31

ّوبى عَض وِ اظ ًتبیج جسٍل  3هالحظِ هیگطزز ،ػبهل



زض ایي تحمیك ثِ هٌظَض تجعیِ ٍ تحلیل زازُّب اظ ضٍش

سبذتبضی ٍ ازاضی زاًطگبُ ثط اًگیعُ پژٍّص تبثیط زاضز .ػبهل

ّبی آهبض تَغیفی ٍ استٌجبعی استفبزُ ضس .زض آهبض استٌجبعی اظ

هسیطیت ٍ سیبستگصاضی پژٍّطی ثط اًگیعُ پژٍّص تبثیط

آظهَى وَلَهَگطٍف اسویطًف ثطای تؼییي ًطهبل ثَزى هتغیطّب

زاضز .ػبهل هٌبثغ هبلی ،اهىبًبت ٍ تسْیالت پژٍّص ثط اًگیعُ

ٍ آظهَى تی هستمل ،آًٍَا ،آظهَى لَى ٍ ّوجستگی پیطسَى

پژٍّص تبثیط زاضز .ػبهل ظهیٌِّبی فطٌّگی ،اجتوبػی ٍ سیبسی

استفبزُ ضس.

ثط اًگیعُ پژٍّص تبثیط زاضز .ػبهل جٌجِّبی ضرػی ٍ حطفِای

یافتهها
اظ ثیي اسبتیس هَضز هغبلؼِ ً 174فط ( 61/3زضغس) هطز ٍ

جذيل  -3وتایج آزمًن تیمستقل ،تاثیر عًامل مختلف با اوگیسٌ
پژيَص

ً 110فط ( 38/7زضغس) ظى ثَزًسً .تبیج ًطبى زاز وِ ثِ تطتیت

گويههب 


میاوگیه 

اٍلَیت ػبهل جٌجِّبی ضرػی ٍ حطفِای اسبتیس ثب هیبًگیي

عامل ساختاری و
اداری 

4/11

ضتجِ  ٍ 3/64ػبهل ظهیٌِّبی فطٌّگی ثب هیبًگیي ضتجِ ٍ 3/21
ػبهل هٌبثغ هبلی ٍ اهىبًبت ٍ تسْیالت پژٍّص ثب هیبًگیي ضتجِ
 ٍ 3/11ػبهل هسیطیت ٍ سیبستگصاضی پژٍّطی ثب هیبًگیي
ضتجِ  ٍ 02/57ػبهل سبذتبضی ٍ ازاضی ثب هیبًگیي ضتجِ  2/47ثط
تمَیت اًگیعُ پژٍّطی اسبتیس ًمص زاضزّ .وچٌیي اًگیعُ
پژٍّص زض آهَظش زض اسبتیس ظى ثبالتط اظ هطز ثَز.

0/64

29/038

283

0/0001

مذیزیت و
سیاستگذاری
پژوهطی 

4/10

0/81

23/19

283

0/0001

تاثیز منابع مالی،
امکانات و تسهیالت
پژوهص 

4/27

0/77

27/41

283

0/0001

سمینههای
فزهنگی ،اجتماعی
و سیاسی 

4/25

تاثیز جنبه های
ضخصی و حزفه ای
اساتیذ 

4/37

0/85

0/81

24/78

28/35

283

283

0/0001

0/0001

ػَاهل هؤثط ثط تمَیت اًگیعُ پژٍّص زض آهَظش اسبتیس ثِ
ضطح ظیط است.
 جٌجِّبی ضرػی ٍ حطفِای اسبتیس
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ّوبى عَض وِ اظ جسٍل ً 2طبى هیزّس هْنتطیي اٍلَیت

اوحراف
معیار 

آمارٌ  t

درجٍ

سطح

آزادی  معىاداری 
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اسبتیس ثط اًگیعُ پژٍّص تبثیط زاضز.

حسن قواهی و لیلی خساعی

عواهل هوثر بر تقویت انگیسه انجام طرحهای تحقیقاتی

پژٍّص زض آهَظش اسبتیس ظى ثبالتط اظ هطزاى است.

ًتبیج جسٍل ً 4طبى هیزّس ثیي اًگیعُ پژٍّص زض آهَظش
اسبتیس هطز ٍ ظى تفبٍت ٍجَز زاضز .ثب تَجِ ثِ هیبًگیي اًگیعُ

جذيل  -4آزمًن مقایسٍ تیمستقل ،مقایسٍ اوگیسٌ پژيَص در آمًزش اساتیذ مرد ي زن
جنسيت

ميبنگين

انحرافمعيبر

هطز

4/12

0/72

ظى

4/29

0/52

تیمستقل
آزمون 

آزمونلون
اضظشf

Sig.

اضظشt

زضجِ آظازی

Sig.

7/754

0/006

-2/292

266/41

0/023

ّوبًغَض وِ اظ ًتبیج جسٍل  5هالحظِ هیگطزز ،ثیي هیبًگیي
ًوطُ اًگیعُ پژٍّص زض آهَظش اسبتیس زض اسبتیس زاًطىسُّبی
هرتلف تفبٍت ٍجَز ًساضز.
جذيل  -5آزمًن مقایسٍ آوًا ،مقایسٍ اوگیسٌ پژيَص در آمًزش اساتیذ در اساتیذ داوشکذٌَای مختلف
دانشکده
ثْساضت

4/32

0/61

پیطاپعضىی

4/33

0/59

پطستبضی

4/36

0/55

پعضىی

4/15

0/68

زاضٍسبظی

4/06

0/68

زًساًپعضىی

4/1

0/65

سبیط

6/72

0/66

ارزشF

Sig.

0/623

0/913

0/712

Sig.

 0/684

ّوبًغَض وِ اظ ًتبیج جسٍل  6هالحظِ هیگطزز ،ثیي هیبًگیي
ًوطُ اًگیعُ پژٍّص زض آهَظش اسبتیس زض اسبتیس ثب ضتجِ ّبی
هرتلف تفبٍت ٍجَز ًساضز.
جذيل  -6آزمًن مقایسٍ آوًا  ،مقایسٍ اوگیسٌ پژيَص در آمًزش اساتیذ در اساتیذ با رتبٍ َای مختلف
دانشکده

میانگین

انحراف معیار

مربی

4/42

0/51

آزمون لون
ارزشf

استادیار

4/18

0/63

دانشیار

4/14

0/74

استاد

4/2

0/59

0/922

آزمون آنوآ
Sig.

0/431

ارزشF

0/774

Sig.

0/509

زض آهَظش اسبتیس ثب سبثمِ ػلوی ضاثغِ هؼٌبزاض ٍجَز ًساضز.

تمَیت اًگیعُ پژٍّص زض آهَظش اسبتیس ًمص ولیسی زاضز ٍ
ثطاسبس ثیطتطیي تبثیطگصاضی ضتجِثٌسی ضسُ است.
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ّوبى عَض وِ زض جسٍل  7هطبّسُ هیضَز ثیي اًگیعُ پژٍّص

ّوچٌیي ًتبیج ًطبى زاز وِ وِ ػَاهل هَضز هغبلؼِ ّوگی زض
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ميبنگين

انحرافمعيبر

آزمونلون
اضظشf

آزمونآنوآ 

حسن قواهی و لیلی خساعی

عواهل هوثر بر تقویت انگیسه انجام طرحهای تحقیقاتی
جذيل  -7آزمًن َمبستگی پیرسًن بررسی رابطٍ اوگیسٌ پژيَص در
آمًزش اساتیذ با سابقٍ علمی
متغيرمالک 

انگيسهپصوهصدرآموزشاسبتيد 

متغيرپيصبين 

ضطیت ّوجستگی پیطسَى

سطحمعنبداري

سبثمِ ػلوی

-0/014

0/824

ثَهی ٍ افعایص ًوَز تَلیسات ػلوی آهَظش پعضىی وطَض
اهیسٍاض ثبضس وِ ثبظًگطی ٍ اغالح هجبًی هسیطیت ٍ
سیبستگصاضی والى پژٍّص زض حَظُ آهَظش پعضىی ٍ
ّوچٌیي تسٍیي ثطًبهِّبی ضاّجطزی وِ زض آى ثِ ضأى ٍ جبیگبُ
پژٍّص زض آهَظش تَجِ هٌبسجی ضسُ ثبضس ،زض زستَض وبض

بحث و نتيجهگيری
زض ایي هغبلؼِ تالش گطزیس زیسگبُ اسبتیس زض ذػَظ
ًمص ٍ تأثیط ػَاهل سبذتبضی ٍ ازاضی زاًطگبُّب ،هسیطیت ٍ
سیبستگصاضیّبی پژٍّطی ،هسبئل هبلی ،اهىبًبت ٍ تسْیالت
پژٍّطی ،ظهیٌِّبی فطٌّگی ،اجتوبػی ٍ سیبسی ٍ جٌجِّبی
ضرػی ٍ حطفِای اسبتیس ،زض تمَیت اًگیعُ پژٍّص زض

ذَز لطاض زازُ ٍ زض ًیل ثِ اّساف آى اّتوبم ٍضظز .زض ٍالغ
سیبستگصاضیّب ٍ ضاّجطزّبی والى وطَض زض حَظُّبی ػلوی،
آهَظضی ،فٌبٍضیّ ،سفگصاضی ،تؼییي اٍلَیتّب ٍ ًحَُ
ثىبضگیطی ًتبیج تحمیمبت اظ هسبئل تأهل ثطاًگیعی است وِ زض
ایي ظهیٌِ هغطح استً .تبیج هطثَط ثِ ًمص ػَاهل هسیطیت ٍ
سیبستگصاضی پژٍّطی ثب ًتبیج ّ ٍ Kotrlikوىبضاى اًغجبق
زاضز (.)12

آهَظش اسبتیس هَضز هغبلؼِ لطاض ثگیطز وِ ثٌب ثِ ضَاّس هَجَز
ًظطی ٍ تجطثی ،اغالح ،ثبظثیٌی ٍ یب تمَیت آىّب ثِ ػٌَاى
ضاّجطزّبی هؤثطی ثطای ثْجَز ػولىطز پژٍّص زض آهَظش
اسبتیس هَضز تأییس لطاض گطفتِ است.

سیبستگصاضاى ٍ هسیطاى ًظبم آهَظش سالهت ٍ هؤسسبت
زاًطگبّی وطَض ذَاّبى ایجبز تحَل زض ػطغِ فؼبلیتّبی
پژٍّطی آهَظضی ٍ فطایٌس تَلیسات ػلوی آهَظش پعضىی ثِ
ػٌَاى یه حَظُ هْن ػلوی هیثبضٌس ،ثبیس اظ ثؼس سبذتبضی ٍ
ازاضی ،زاًطگبُّب ثب ثبظثیٌی ٍ اغالح تسْیل ضَاثظ ازاضی،
آییيًبهِّبی پژٍّطی ٍ هَضز ػٌبیت لطاض زازى هبّیت ذبظ
پژٍّص زض آهَظش ،پیچیسُ ٍ چٌسٍجْی ثَزى آهَظش پعضىی
هَضز تبویس لطاض گیطزّ .وچٌیي هَاًغ ازاضی زستٍپبگیط ٍ
حضَض اسبتیس ضا زض ػطغِ پژٍّطگطی آهَظضی تسْیل ٍ

گستطش اهىبًبت فٌی ،فٌبٍضی ٍ ػلوی ٍهٌبثغ هبلی ،ثْجَز
ضطایظ ػلوی ٍ ذسهبت ٍ تسْیالت پطتیجبًی -پژٍّطی ضا زض
ثْجَز اًگیعُ پژٍّص زض آهَظش اسبتیس ضا ًطبى هیزّس ،اظ ایي
ضٍ ّط اًساظُ زاًطگبُّب ثستطّبی الظم زض ایي ػطغِ ضا فطاّن
وٌٌس ٍ ّط اًساظُ اسبتیس زض ضاثغِ ثب هٌبثغ هَضز ًیبظ ذَز ثطای
پژٍّص ثب تٌگٌبی ووتطی هَاجِ ثبضٌس ثِ ّوبى اًساظُ ًیع
هیتَاى اًتظبض گستطش فؼبلیتّبی پژٍّص زض آهَظش ضا اظ
آًبى زاضت .ایي ًتبیج ثب یبفتِّبی ّ ٍ Kotrlikوىبضاى وِ
ػَاهل التػبزی ،افعایص ثَزجِ ٍ تأهیي هٌبثغ ٍ ًیبظّبی هبلی،
تأهیي ضطایظ هٌبست ثطای پژٍّص ٍ ًطط آثبض پژٍّطی ،تَسؼِ
فطغتّبی حضَض افطاز زض وٌگطُّبّ ،وبیصّب ٍ ثْطُگیطی اظ
ًظبم اعالػبتی ضا ثط افعایص فؼبلیتّبی پژٍّطی تأثیطگصاض
هیزاًٌس ،اًغجبق زاضز (.)12

ظهیٌِّبی وبضی ،حطفِای ٍ اًگیعضی لَیتطی ثطای تطٍیج ٍ
ثْجَز فؼبلیتّبی پژٍّص زض آهَظش اسبتیس فطاّن ًوبیٌس .ایي

ّوچٌیي سیبستگصاضی ٍ هسیطیت والى پژٍّطی وطَض ٍ
زاًطگبُّب ظهبًی هیتَاًس زض ًیل ثِ اّساف ضاّجطزی تَلیس ػلن

ًظط ثِ ایٌىِ حَظُ پژٍّطی ثِ عَض ولی ٍ ّوچٌیي
پژٍّص زض آهَظش ٍ ػولىطز پژٍّطی اسبتیس زض ػلَم
پعضىی ثِ ضست هتأثط اظ فطاسیستنّبی فطٌّگی ،اجتوبػی ٍ
سیبسی پیطاهَى ذَز هیثبضس ،ثٌبثطایي الظم است تب زض ضاستبی
تَسؼِ ٍ تمَیت فؼبلیتّبی پژٍّطی آهَظضی زض ػلَم
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ثب تَجِ ثِ یبفتِّبی پژٍّص هیتَاى ًتیجِ گطفت وِ اگط

اظ آًجب وِ ًتبیج هغبلؼِ حبضط تأثیط هثجت تمَیت ٍ
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پعضىی ضطایغی فطاّن گطزز وِ تػَض هسئَلیي ٍ ًگطش ٍ

اػتوبز ثِ ًفس حطفِای اسبتیس زض وٌبض تلمیبت ،گطایصّب ٍ

شٌّیت اجتوبػی هٌفی ضاجغ ثِ جبیگبُ پژٍّصّبی آهَظضی ٍ

ػاللوٌسی آًبى ثِ اهط پژٍّص حلمِ ًْبیی ایي هسل است وِ

سَزهٌس ًجَزى آى اغالح ،ظهیٌِّب ٍ ضطایظ هٌبست ٍ هغلَة

فمساى آى هیتَاًس ثِ ضاحتی وبضوطز سبیط ػَاهل ٍ ثبظیگطاى ایي

ثطای اجتْبز ػلوی ٍ ایسُپطزاظی زض آى فطاّن ،تأثیط جطیبًبت

ػطغِ ضا ذٌثی ًوبیس .زض حمیمت زاًطگبُّبی ػلَم پعضىی

سیبسی حبون ثط وطَض ثط ضًٍس فؼبلیتّبی پژٍّطی زض ایي

ًَػی اظ سیستنّبی اجتوبػی -سیبسی ّستٌس وِ زض آى

حَظُ هحسٍز ٍ هىبًیعمّبیی ثطای تمَیت ّوىبضی ًْبزّبی

تؼبهالت اػضبی ّیبتػلوی زض لبلت ضجىِّبی پیچیسُای اظ

اجتوبػی ثب پژٍّطگطاى ػلَم پعضىی ایجبز ضَز.

ضٍاثظ زضًٍی ًوَز هییبثس وِ ثِ ًیطٍّبی زاذلی ٍ ذبضجی

ًتبیج ًطبى زاز وِ جٌجِّبی ضرػی ٍ حطفِای هْنتطیي

ػىسالؼول ًطبى هیزٌّس .اظ ایي ضٍ هَفمیت زاًطگبُّب زض

اًگیعُ پژٍّص زض آهَظش ٍ اٍلَیت اٍل هحسَة هیضَز پس

هَاجِْ ثب چبلصّبی جسیسی ًظیط جْبًی ضسى ،ثیيالوللی

تَجِ ثِ پبضاهتطّبی هطثَط ثِ اًگیعُ ضرػی ٍ حطفِای ّوَاضُ

ضسى ٍ پبسرگَیی ،اسبسبً ثِ توبیل اػضبی ّیبتػلوی ثستگی

زض هغبلؼبت هطثَط ثِ وبضایی ثِ ػٌَاى هتغیطّبی تؼییيوٌٌسُای

زاضز وِ زض ضاستبی ًیل ثِ اّساف زاًطگبُ فطاتط اظ ٍظبیف ٍ

هَضز تَجِ پژٍّطگطاى ٍ تحلیلگطاى سبظهبًی لطاض زاضتِ است.

اًتظبضات سبظهبًی ذَز ػول ًوبیٌس .لصا زض زضٍى یه هجوَػِ

ًتبیج ایي هغبلؼِ هجٌی ثط ًمص ظهیٌِّبی ضرػی ،سبظهبًی ٍ

هطرػی اظ استمالل ٍ تَاًوٌسسبظی ،اظ اسبتیس زض زاًطىسُّب ٍ

حطفِای ثط ػولىطز پژٍّطی اسبتیس تَسظ سبیط پژٍّصّب هي

گطٍُّبی آهَظضی اًتظبض هیضٍز وِ ثب استبًساضزّبی ًَیي

جولِ ّ ٍ Adamsenوىبضاى،Tuomi ٍ Kuuppelomaki ،

هسیطیتی هٌغجك گطتِ ٍ ظهیٌِّب ٍ ٍیژگیّبی هَضز ًیبظ ضفتبض

ّ ٍ Kajermoوىبضاى Hicks ،هَضز تأییس لطاض گطفتِ است

ضْطًٍسی سبظهبًی ضا زض ذَز تمَیت ًوبیٌس.

(.)13-16
ثِ عَض ولی ًمص ٍ وبضوطز ایي ػَاهل ٍ ظهیٌِّبی اثطگصاض

سیبستگصاضیّبی هٌبست ،اًگیعُ پطزاذتي ثِ اهَض پژٍّص

ثط اًگیعُ ٍ تمَیت پژٍّص زض آهَظش ضا هیتَاى زض سِ سغح

آهَظضی ضا ثِ هَاظات آهَظش تمَیت وٌینّ .سف اغلی اظ

ولی ثِ جعئی ثِ ضطح ظیط ثیبى وطز :سغح اٍل :ثِ ظهیٌِّبی

ثطگعاضی توبم سویٌبضّبی آهَظضی ،وٌگطُّبّ ،وبیصّبی

اجتوبػی ،فطٌّگی ٍ سیبسی هطثَط است وِ جْت ٍ هسیط

آهَظش پعضىی ٍ جطٌَاضُ آهَظضی ضْیس هغْطی ثبیستی

هٌبست اًجبم پژٍّص زض ایي ػطغِ ضا تجَیع وطزُ ٍ اظ

اضتمبء سغح ػلوی پژٍّطگطاى ٍ تمَیت اًگیعُ پژٍّص زض

تالشّبی اًجبم گطفتِ حوبیت هیًوبیس .زض ٍالغ ایي اهط ثِ

آهَظش ثبضس .ظیطا آهَظضی وِ هجتٌی ثط پژٍّص ًجبضس

ّنًَایی ٍ ّوبٌّگی سیبستّبی اتربش ضسُ ثب هجبًی فطٌّگی،

پبسرگَی ًیبظ جبهؼِ زاًطجَی پعضىی ًرَاّس ثَز.

اجتوبػی ٍ سیبسی وطَض ٍ ػسم تمبثل آىّب ثب ّوسیگط
هیاًجبهس .سغح زٍم :ثِ هسیطیت ٍ سبذتبض حوبیتگطای

تشکر و قدردانی

سرتافعاضیً ،طمافعاضی ٍهٌبثغ ٍ اهىبًبت هَضز ًیبظ ثطای اًجبم

تحمیمبت زاًطگبُ ػلَم پعضىی هطْس ثطای ّوىبضی غویوبًِ

فؼبلیتّبی پژٍّطی فطاّن هیگطزز .سغح سَم :ثِ زاًص،

تمسیط هیگطزز.

ًگطش ،هْبضتّب ،لبثلیتّب ٍ ظهیٌِّب ٍ ػالئك ضرػی ذَز
اسبتیس ٍ پژٍّطگطاى ثطهیگطزز .ثط ایي اسبس تَاًوٌسی ٍ
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سبظهبًی ضزز وِ اظ عطیك ایفبی ًمص هٌبست ظهیٌِّبی
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الظم است ثب تطَیك ٍ تسْیل اهَض پژٍّص زض آهَظش ٍ
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ٍ  هفَْمسبظی،ِحسي لَاهی (ًَیسٌسُ اٍل) عطاحی هغبلؼ

اجطای پژٍّص زض زاًطگبُ ػلَمپعضىی هطْس ثب وس
.هَضز تبییس ثَزُ استIR.MUMS.REC.1399.319

) زضغس؛ لیلی ذعاػی (ًَیسٌسُ زٍم ٍ هسئَل40 ثبظًگطی
 جوغآٍضی زازُّب ٍ ًْبییسبظی، تحمیك ٍ ثطضسی،هفَْمسبظی

 تضاد منافع

. زضغس60 ِهمبل

.ّیچگًَِ تؼبضؼ هٌبفؼی زض پژٍّص حبضط ٍجَز ًساضز

حمایت مالی
ایي پژٍّص ثب حوبیت هبلی زاًطگبُ ػلَم پعضىی هطْس

سهم نویسندگان

.اًجبم ضسُ است
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Abstract
Introduction: The aim of this study was to investigate the factors affecting research
motivation in teaching professors.
Methods: The present study is of practical use and is exploratory in terms of
processing and testing hypotheses. The researcher has used survey and field methods
to collect the required information and complete the questionnaires. Descriptive and
inferential statistical methods were used to analyze the data. The statistical population
of this study includes all 950 professors of Mashhad University of Medical Sciences.
According to Morgan's table, the sample size was estimated at 284 people.
Results: Among the studied professors, 174 (61.3%) were male and 110 (38.7%)
were female. The results showed that the priority factor of personal and professional
aspects of professors with an average rank of 3.64 and the factor of cultural fields
with an average rank of 3.21 and the factor of financial resources and research
facilities with an average rank of 3.11 and the factor of management and research
policy with The average rank of 2.57 and the structural and administrative factor with
the average rank of 2.47 have a role in strengthening the research motivation of
professors.
Conclusion: By encouraging and facilitating research in education and appropriate
policies, we should strengthen the motivation to engage in educational research in
parallel with education. The main purpose of holding all educational seminars,
congresses, medical education conferences and Shahid Motahari Educational Festival
should be to promote the scientific level of researchers and strengthen the motivation
for research in education
Keywords: Research in Education, Research Motivation, Faculty Professors.
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