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 : ّسف ایي هغبلؼِ، ثطضسی ػَاهل هَثط ثط تمَیت اًگیعُ پژٍّص زض آهَظش اسبتیس ثَز.مقدمه

است.  یاوتطبف ّبِفطضی آظهَى ٍ پطزاظش ضٍش حیث اظ ٍ ػولی استفبزُ ًَع اظ حبضط : پژٍّصهبروش

استفبزُ وطزُ  یساًهی ٍ پیوبیطی ضٍش اظ ّب پطسطٌبهِ اعالػبت هَضز ًیبظ ٍ تىویل ٍضیآ پژٍّطگط ثِ هٌظَض جوغ

. جبهؼِ آهبضی ایي آهبض تَغیفی ٍ استٌجبعی استفبزُ ضسّبی  ّب اظضٍش است. ثِ هٌظَض تجعیِ ٍ تحلیل زازُ

، تؼساز جسٍل هَضگبى ثطاسبسثبضس. هی هطْس یزاًطگبُ ػلَم پعضى سیتوبم اسبتًفط  950پژٍّص ضبهل ولیِ 

 ًفط ثطآٍضز ضس. 284حجن ًوًَِ 

ظى ثَزًس. ًتبیج ًطبى زاز زضغس(  7/38) ًفط 110هطز ٍ  (زضغس 3/61) ًفط 174: اظ ثیي اسبتیس هَضز هغبلؼِهبيبفته

ّبی فطٌّگی  ٍ ػبهل ظهیٌِ 64/3ثب هیبًگیي ضتجِ  اسبتیسای  ّبی ضرػی ٍ حطفِ تطتیت اٍلَیت ػبهل جٌجِوِ ثِ 

ٍ ػبهل هسیطیت ٍ  11/3ٍ ػبهل هٌبثغ هبلی ٍ اهىبًبت ٍ تسْیالت پژٍّص ثب هیبًگیي ضتجِ  21/3ثب هیبًگیي ضتجِ 

ثط تمَیت اًگیعُ  47/2ٍ ػبهل سبذتبضی ٍ ازاضی ثب هیبًگیي ضتجِ  57/2گصاضی پژٍّطی ثب هیبًگیي ضتجِ  تسیبس

 ًمص زاضز. اًگیعُ پژٍّص زض آهَظش زض اسبتیس ظى ثبالتط اظ هطز ثَز. اسبتیسپژٍّطی 

ّبی هٌبست، اًگیعُ پطزاذتي ثِ اهَض  گصاضی ثب تطَیك ٍ تسْیل اهَض پژٍّص زض آهَظش ٍ سیبست:گيرينتيجه

ّب،  ّسف اغلی اظ ثطگعاضی توبم سویٌبضّبی آهَظضی، وٌگطُ. ظات آهَظش تمَیت وٌینپژٍّص آهَظضی ضا ثِ هَا
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 مقدمه

تَسؼِ ٍ ضضس زض ّوِ  طِیوِ پژٍّص ػبهل ٍ ض یزض ػػط

ٍ... است، ّط  یغٌؼت ،یالتػبز ،یآهَظض ،یفطٌّگ یّب ظهیٌِ

پژٍّص ٍ ضفغ تٌگٌبّب ٍ  تیضٍضي سبذتي اّو یثطا یالساه

است وِ ثِ  يی. هَضَع هْن اثبضس هی یآى ضطٍض یّب ییًبضسب

است  تِهَضَع، وطَض هب ًتَاًس تیثب تَجِ ثِ اّو لیوسام زال

 عُیهؤثط ٍ الظم ضا ثطزاضز ٍ اًگ یّب گبم مبت،یتحم ٌِیزض ظه

 . سیًوب تیثرص تمَ يیهترػع ضا زض ا یطٍّبیاظ ً یبضیثس

ٍ  ططفتیپ یوِ جبهؼِ ثطا یهٌبثؼ يیتط اظ پطاضظش یىی

 یثبضٌس. هطاوع آهَظض یه یزاضز، هطاوع آهَظض بضیتَسؼِ زض اذت

 یبزیثِ لحبػ زاضا ثَزى زاًص، اػتجبض ظ یمبتیتحم یّب ٍ هؤسسِ

گطزًس.  یهحسَة ه یضاُ ػلن ٍ تطل ٌسگبىیاًس ٍ پَ وست وطزُ

 یتَاى زض فضب یهَضَع وِ چگًَِ ه يیا یزض ٍالغ ثطضس

 يیا، ضا ثَجَز آٍضز كیٍ تحم یوٌجىبٍ ِیوطَض ضٍح یآهَظض

وِ حل هطىالت ٍ هَاًغ تَسؼِ  سیًوب یه جبةیضطٍضت ضا ا

 یپژٍّط یّب تیفؼبل یهستلعم ضٌبذت ٍ ثطضس مبتیتحم

ًظبم آهَظش  .ثبضس هی یآهَظض -یػلو یاظ ًْبزّب یىیثؼٌَاى 

ّبی هْوی زض ظهیٌِ ضضس ٍ  زاض ٍظبیف ٍ هسئَلیت ػبلی ػْسُ

یتی جبهؼِ تَسؼِ التػبزی، اجتوبػی، سیبسی، فطٌّگی ٍ تطث

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

گًَِ حطوت ػلوی ٍ  آیس، ثِ عَضی وِ ّیچ جبهؼِ ثِ ضوبض هی

ضسس  ای ثسٍى پطتَاًِ تحمیمبت اهىبى پصیط ثِ ًظط ًوی هٌغمی

هترػػبًی ّستٌس وِ هسئَلیت  ػلوی، ّیبتاػضبی  (.2)

آهَظش ٍ اضبػِ ػلن ٍ زاًص ضا زض زاًطگبُ ثِ ػْسُ زاضتِ ٍ 

گی ػولىطز ایي ویفیت ٍ تَسؼِ زاًص تب اًساظُ ظیبزی ثِ چگًَ

ی اػضبی ّب فؼبلیتثطضسی  (.3اػضبء ٍاثستِ است )

، ثبظذَضز هٌبسجی ضا ثطای تجعیِ ّب آىٍ ًَع تؼبهل  ػلوی ّیبت

ّبی اسبسی ٍ  گیطی ٍ تحلیل هسبیل آهَظضی ٍ تػوین

ّبی ضاّجطزی ثِ هسئَالى ًظبم آهَظش ػبلی فطاّن  ضیعی ثطًبهِ

تَاًٌس اظ  ًیع هی ػلوی ّیبتآٍضزُ ٍ اظ زیگط سَ اػضبی 

چگًَگی ػولىطز ذَز آگبّی یبفتِ ٍ ثطای افعایص ویفیت 

 (.4ی ذَز السام وٌٌس )ّب فؼبلیت

زض  ژُیثِ ٍ طاىیا یػلو یهْن تَسؼِ ٍ اضتمب یثستطّب اظ 

 مبتیػلن ٍ تَسؼِ تحم سیتَجِ ثِ همَلِ تَل یالولل يیاثؼبز ث

ػلن ٍ تحطن  سیتَل یّسفوٌس زض وطَض است. زض ػػط وًٌَ

تَاى  یاست ٍ ه رتِیوبهالً آه یفٌبٍض ططفتیثب ضًٍك ٍ پ یػلو

زض  طیچطوگ طیػلن تبث جیثسظ ٍ تطٍ س،یاشػبى زاضت وِ تَل

 .(5) وطَض زاضز یٍ فطٌّگ یاجتوبػ ،یالتػبز یّب توبم حَظُ

حضَض فؼبل ٍ  ،یتَسؼِ ًظبم آهَظض یّب اظ ضبذع یىی

است. گستطش فطٌّگ هغبلؼِ  یپطضًگ پژٍّص زض ًظبم آهَظض

 یلیّب ٍ سغَح تحػ زٍضُ ِیزض ول یٍ پژٍّط یػلو طِیٍ اًس

ضَز.  یآهَظش ٍ پطٍضش هحسَة ه یاسبس یّب اظ ضطٍضت

ثِ استفبزُ اظ ضٍش ٍ اثعاض پژٍّص،  سیهجْع ضسى اسبت ژُیثِ ٍ

ٍ  یٍ ًَآٍض یٍ ضضس ٍ ثبلٌسگ ییافعا تَاًس هَجت زاًص یه

هحمك زض  یبًیزاًطجَ تیهَجت تطث عیٍ ً یًظبم آهَظض ییبیپَ

 .(5) ضَز یه یثب هسبئل ػلو یثطذَضزّب

ّبی آهَظضی ثِ فطاذَض تغییطات سطیغ، ًیبظهٌس  ًظبم

ثبضٌس تب ثِ هَاظات  ثبظهٌْسسی ٍ ثبظتؼطیف زض سبذتبض ذَز هی

ًیبظ ضٍظ گبم ثطزاضًس ٍ هٌؼغف ٍ سبذتبضهٌس گطزًس. اظ ایي ضٍ 

ًظبهی ٍ ثِ هٌظَض گستطش تَلیس ػلن ٍ  ثطای زستیبثی ثِ چٌیي

یبفتِ ٍ  پژٍّطگطاى پطٍضش ٍزاًص ٍ آهَظش ٍ تطثیت هحممبى 

ثب تبویس ثط پژٍّص هحَضی   ّبی هرتلف ػلَم، هتؼْس زض حَظُ

یبفتگی، ًظبم آهَظش پژٍّص هحَض ثب ضٍیىطز  ٍ پطٍضش

 .گطزز وبضآفطیٌبًِ پیطٌْبز ٍ هؼطفی هی

وٌٌسُ ٍ  تیثؼٌَاى تطث یثِ ًمص ًظبم آهَظض یثب ًگبّ لصا

 يیا یستیذالق ٍ پژٍّطگط ثب یاًسبً یّبِ یزٌّسُ سطهب آهَظش

هب تب چِ  یٍ هْن ضا هغطح وطز وِ ًظبم آهَظض یسیسؤال ول

تَاى  یزّس؟ زض پبسد ه یسوت سَق ه يیضا ثِ ا طاىیحس فطاگ

وٌس وِ  یه سایتَسؼِ پ یا زض جبهؼِ یگفت پژٍّص ٍ ًَآٍض

آى ضا  یثطا یٍ ثستط هٌبسج ٌِیظه ،یٍ فطٌّگ یًظبم آهَظض

تَاى زض وٌبض آهَظش  یضا ه كیتحم يیثبضس. ثٌبثطا سُیتساضن ز

. طزیهَضز تَجِ لطاض گ سیهْن زاًست وِ ثب بضیاظ اّساف ثس یىی

 سیزض وطَض ثب یپژٍّط یّب فؼبلیتضضس ٍ گستطش  یلصا ثطا

 كیاظ آًچِ تبوٌَى اًجبم ضسُ است ثِ اهط تحم صیثِ هطاتت ث
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تَسؼِ ثطوبض  یطثٌبیظ یپژٍّص زض ّط وطَض طایتَجِ ضَز. ظ

 یّب زض ضئَس ثطًبهِ سیثب ططفتیضٍز ٍ ّط وطَض ذَاّبى پ یه

 .لبئل ضَز یا ژُیٍ تیاّو كیپژٍّص ٍ تحم یذَز ثطا

 یّب ضاُ یثب ػٌَاى ثطضس یمیٍ ّوىبضاى، زض تحم یحساز

غَضت  ٌبیس یزضهبً یپژٍّص وِ زض هطوع آهَظض یاضتمب

ضٍش  یّب زٍضُهستوط  یهْن ضبهل ثطگعاض یضاّىبضّب طفتیپص

 سیتجس ،یپژٍّط یّب عطح تیتػَ یاغالح ضًٍس ازاض ك،یتحم

 .(6) همبالت ثَزًس یزّبظیًظط زض ضًٍس اهت

هَاًغ اًجبم "تحت ػٌَاى  یمیزض تحم ٍ ّوىبضاًص یسطضت

 یٍ وبضوٌبى زاًطگبُ ػلَم پعضى اسبتیس سگبُیاظ ز مبتیتحم

 تیهَاًغ اًجبم پژٍّص ثِ تطت يیتط ًطبى زازًس هْن "ضْطوطز

 بز،یزض پژٍّطگطاى، ووجَز ٍلت ٍ هطغلِ ظ عُیاًگ جبزیػسم ا

ٍ  كیتحم جیاظ ًتب بزُػسم استف ،یازاض طیٍپبگ همطضات زست

 يیٍ ون اثطتط گطیز یّب ثِ ظثبى یتطجوِ همبالت فبضس یًبتَاً

ٍ  بًِیزض استفبزُ اظ ضا یثِ اهط پژٍّص، ًبتَاً یػاللگ یهَاًغ ث

 .(7) ًجَزى پژٍّص ثَزًس سیهف

پژٍّص زضثبضُ  9 ،لیزض فطاتحل ٍ ّوىبضاًص ،یػبثس

 تبثیط: تیثِ تطت ،یآهَظض یّب پژٍّص یّب بفتِیوبضثست 

هستوط  یپژٍّص، ثطگعاض یضسبً ًظبم اعالع یاًساظ ضاُ

 كیزل یّب تیٍ اضائِ اٍلَ یبثی هسئلِ ،یپژٍّط یّب ییگطزّوب

 یاػتجبضات هبل صیافعا مبت،یتحم تیفیو تیتمَ ،یپژٍّط

 سیاسبت یثطا یآهَظض یّب ٍ وبضگبُ ّب زٍضُ یپژٍّص ٍ ثطگعاض

 .(8) زازًس عیضا زض سغح آهَظش ٍ پطٍضش هؤثط تطر

ػَاهل ثبظزاضًسُ  یثب ػٌَاى ثطضس یمیپَض، زض تحم يیحس

 یػلَم اًسبً یّب ضضتِ ػلوی ّیبت یاػضب یپژٍّط تیفؼبل

بستیٍ س تیطیضؼف هس ،یًطبى زاز: ووجَز اهىبًبت پژٍّط

 ،ػلوی ّیبت یاػضب یهَاًغ تَاًوٌسسبظ ،یپژٍّط یگصاض

ٍ.. اظ ػَاهل  یهَاًغ ضرػ ،یازاض طیپبگٍ ضَاثظ زست

هرتلف  یّب گطٍُ يیث يیاًجبم پژٍّص ّستٌس. ّوچٌ ضًسُثبظزا

ضتجِ  ،یلیهسضن تحػ ت،یثِ لحبػ جٌس كیتحم یًوًَِ آهبض

 یػلَم اًسبً یّب ضضتِ ػلوی ّیبت یسبثمِ ذسهت اػضب ،یػلو

 .(9) سیهطبّسُ ًگطز یزاضباَّاظ تفبٍت هؼٌ یّب زاًطگبُ

ثْجَز ػولىطز  یّب ضاُ یثب ػٌَاى ثطضس یمیزض تحم ،یعیػع

ًطبى زاز: ثْجَز  یزض ػلَم اًسبً ػلوی ّیبت یاػضب یپژٍّط

اًجبم  بظهٌسیً یاظ عطف یزض ػلَم اًسبً سیاسبت یػولىطز پژٍّط

 یگصاضبستیٍ س تیطیٍ هس یسبظهبً یىطزّبیاغالحبت زض ضٍ

 ّبیِ ثطًبه یهططٍط ثِ اجطا گطیاست ٍ اظ عطف ز یپژٍّط

پژٍّص ٍ  ٌِیزض ظه سیاسبت یا حطفِ ِ یثٌ تیٍ تمَ یتَاًوٌسسبظ

 یّب فؼبلیتاًجبم  یثطا یٍ ػلو یفطاّن وطزى هٌبثغ هٌبست هبل

 .(10) است سیتَسظ اسبت یپژٍّط

ثط ایي اسبس ّسف هغبلؼِ حبضط ثسًجبل ثطضسی ػَاهل 

ی تحمیمبتی پژٍّص زض ّب عطحهَثط ثط تمَیت اًگیعُ اًجبم 

 زاًطگبُ ػلَم پعضىی هطْس ثَز. ػلوی ّیبتآهَظش اسبتیس 

 

 ها روشمواد و 

 آظهَى ٍ پطزاظش ضٍشثب  حبضطپیوبیطی  پژٍّص

ثطای تحمیك حبضط ثب تَجِ ثِ  .اًجبم ضس یاوتطبف ّبِ فطضی

ای هتٌبست ثب گیطی عجمِ ّبی جبهؼِ آهبضی، ضیَُ ًوًَِ ٍیژگی

ّب یه  ّط یه اظ زاًطىسُحجن  اًتربة گطزیس. زض ایي ضٍش 

یه  هطْس یزاًطگبُ ػلَم پعضى سیاسبتعجمِ ٍ ّط یه اظ 

 950ٍاحس ًوًَِ ّستٌس. جبهؼِ آهبضی ایي پژٍّص ضبهل ولیِ 

 ثطاسبسثبضس. هی هطْس یزاًطگبُ ػلَم پعضى سیتوبم اسبتًفط 

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

تَظیغ پطسطٌبهِ هالحظبت اذاللی ٍ هحطهبًگی زازُ ّب ضػبیت 

 ضس.

استفبزُ سبذتِ  هحمكّب اظ پطسطٌبهِ  ثطای گطزآٍضی زازُ

ٍ  سُیًظط ضس افطاز غبحت سیثِ تبئ آى ییحتَاه ییضٍاضس وِ 

ثسست  زضغس 84وطًٍجبخ  یآلفب َُیض ثطاسبسپطسطٌبهِ  ییبیپب

  آهس.

( الف :لسوت است 2ایي پژٍّص ضبهل    پطسطٌبهِ

جٌسیت،  هبًٌس سَال 7 لضبه ثرص ایي اعالػبت زهَگطافیه:
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زاًطىسُ، ضتجِ ػلوی ٍ سبثمِ وبضی ٍ اضٌبیی ثب اغَل ٍ لَاػس 

( ة ضَز. هی پژٍّص ٍ چبح ٍ تبلیف وتبة ٍ ًگبضش همبلِ

 31پطسطٌبهِ  :ّبی هطتجظ ثب آهَظش اًگیعُ پژٍّصپطسطٌبهِ 

 . ضساستفبزُ  یا ٌِیگع 5 ىطتیل بسیهم زضٍ  گَیِ 5 ثب هَلفِ
 

اوگیسٌ پژيَص َای پرسشىامٍ َا ي تعذاد سًاالت  گًیٍ -1جذيل 

 مرتبط با آمًزش

هبگويه
تعدادسواالت

ببهرگويهمرتبط

 8الی  1عامل ساختاری و اداری دانطگاه

 19الی  9ی پژوهطیگذار سیاستمذیزیت و 

 26الی  20منابع مالی، امکانات و تسهیالت پژوهص در آموسش

 28الی  27اجتماعی و سیاسیی فزهنگی، ها سمینه

 31الی  29اساتیذی ضخصی و حزفه ای ها جنبه


ضٍش  ّب اظ زض ایي تحمیك ثِ هٌظَض تجعیِ ٍ تحلیل زازُ

زض آهبض استٌجبعی اظ . آهبض تَغیفی ٍ استٌجبعی استفبزُ ضسّبی 

وَلَهَگطٍف اسویطًف ثطای تؼییي ًطهبل ثَزى هتغیطّب  آظهَى

ٍ ّوجستگی پیطسَى  آًٍَا، آظهَى لَىتی هستمل،  آظهَى ٍ

 استفبزُ ضس.

 

 ها یافته

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

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

ثب هیبًگیي  اسبتیسای  ّبی ضرػی ٍ حطفِ اٍلَیت ػبهل جٌجِ

ٍ  21/3ّبی فطٌّگی ثب هیبًگیي ضتجِ  ٍ ػبهل ظهیٌِ 64/3ضتجِ 

ػبهل هٌبثغ هبلی ٍ اهىبًبت ٍ تسْیالت پژٍّص ثب هیبًگیي ضتجِ 

گصاضی پژٍّطی ثب هیبًگیي  تٍ ػبهل هسیطیت ٍ سیبس 11/3

ثط  47/2ٍ ػبهل سبذتبضی ٍ ازاضی ثب هیبًگیي ضتجِ  57/02ضتجِ 

ًمص زاضز. ّوچٌیي اًگیعُ  اسبتیستمَیت اًگیعُ پژٍّطی 

 ص زض آهَظش زض اسبتیس ظى ثبالتط اظ هطز ثَز.پژٍّ

تطیي اٍلَیت  هْن زّس ًطبى هی 2عَض وِ اظ جسٍل  ّوبى

ثِ  سیپژٍّص زض آهَظش اسبت عُیاًگ تیػَاهل هؤثط ثط تمَ

 ضطح ظیط است.

 ِاسبتیسای  ّبی ضرػی ٍ حطفِ جٌج 

 ٌِّبی فطٌّگی، اجتوبػی ٍ سیبسی ظهی 

  پژٍّص زض آهَظشهٌبثغ هبلی، اهىبًبت ٍ تسْیالت 

 گصاضی پژٍّطی هسیطیت ٍ سیبست 

 ُػبهل سبذتبضی ٍ ازاضی زاًطگب 

 

 تیعًامل مؤثر بر تقًَا ي ايلًیت معیارَای  میاوگیه رتبٍ -2جذيل 

 ذیپژيَص در آمًزش اسات سٌیاوگ

ايلًیتمیاوگیه رتبٍ َاعامل
 5 47/2 عامل ساختاری و اداری دانطگاه

 4 57/2 پژوهطی گذاری سیاستمذیزیت و 

 3 11/3 منابع مالی و..

 2 21/3 های فزهنگی، اجتماعی و سیاسی سمینه

 1 64/3 ای اساتیذ های ضخصی و حزفه جنبه
 

گطزز، ػبهل  هالحظِ هی 3عَض وِ اظ ًتبیج جسٍل  ّوبى

ػبهل  اًگیعُ پژٍّص تبثیط زاضز. ثطسبذتبضی ٍ ازاضی زاًطگبُ 

اًگیعُ پژٍّص تبثیط  ثطگصاضی پژٍّطی  هسیطیت ٍ سیبست

اًگیعُ  ثطػبهل هٌبثغ هبلی، اهىبًبت ٍ تسْیالت پژٍّص  زاضز.

ّبی فطٌّگی، اجتوبػی ٍ سیبسی  ػبهل ظهیٌِ پژٍّص تبثیط زاضز.

ای  ّبی ضرػی ٍ حطفِ ػبهل جٌجِ اًگیعُ پژٍّص تبثیط زاضز. ثط

 اًگیعُ پژٍّص تبثیط زاضز. ثطاسبتیس 
 

، تاثیر عًامل مختلف با اوگیسٌ مستقل تیوتایج آزمًن  -3جذيل 

 پژيَص

میاوگیههبگويه
اوحراف 

معیار
tآمارٌ 

درجٍ 

آزادی
سطح 

داریامعى
و  یعامل ساختار

یادار
11/4 64/0 038/29 283 0001/0 

مذیزیت و 

 گذاری سیاست

پژوهطی
10/4 81/0 19/23 283 0001/0 

تاثیز منابع مالی، 

امکانات و تسهیالت 

پژوهص
27/4 77/0 41/27 283 0001/0 

ی ها سمینه

فزهنگی، اجتماعی 

و سیاسی
25/4 85/0 78/24 283 0001/0 

تاثیز جنبه های 

ضخصی و حزفه ای 

اساتیذ
37/4 81/0 35/28 283 0001/0 
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پژٍّص زض آهَظش  عُیاًگثیي  زّس ًطبى هی 4ًتبیج جسٍل 

 عُیاًگیبًگیي ثب تَجِ ثِ ههطز ٍ ظى تفبٍت ٍجَز  زاضز.  سیاسبت

 ظى ثبالتط اظ هطزاى است.  سیپژٍّص زض آهَظش اسبت

 
 

 مرد ي زن ذیپژيَص در آمًزش اسات سٌیاوگمستقل،  مقایسٍ  تیآزمًن مقایسٍ  -4جذيل 

 انحرافمعيبر ميبنگين جنسيت
 مستقلتیآزمون لونآزمون

 .Sig زضجِ آظازی tاضظش .f Sigاضظش

 72/0 12/4 هطز
754/7 006/0 292/2- 41/266 023/0 

 52/0 29/4 ظى

 

 گطزز،  ثیي هیبًگیي هالحظِ هی 5ّوبًغَض وِ اظ ًتبیج جسٍل 

ی ّب زاًطىسُزض اسبتیس  سیپژٍّص زض آهَظش اسبت عُیاًگ ًوطُ

 ًساضز. هرتلف تفبٍت ٍجَز

 ی مختلفَا داوشکذٌدر اساتیذ  ذیپژيَص در آمًزش اسات سٌیاوگآزمًن مقایسٍ آوًا، مقایسٍ  -5جذيل 

 انحرافمعيبر ميبنگين دانشکده
آنوآآزمون لونآزمون

 .F Sigارزش .f Sigاضظش

 61/0 32/4 ثْساضت

623/0 712/0 913/0 684/0

 59/0 33/4 پیطاپعضىی

 55/0 36/4 پطستبضی

 68/0 15/4 پعضىی

 68/0 06/4 زاضٍسبظی

 65/0 1/4 زًساًپعضىی

 66/0 72/6 سبیط

 

 ثیي هیبًگیيگطزز،  هالحظِ هی 6ّوبًغَض وِ اظ ًتبیج جسٍل 

زض اسبتیس ثب ضتجِ ّبی  سیپژٍّص زض آهَظش اسبت عُیاًگ ًوطُ

 ًساضز. هرتلف تفبٍت ٍجَز

 در اساتیذ با رتبٍ َای مختلف ذیپژيَص در آمًزش اسات سٌیاوگآزمًن مقایسٍ آوًا ،  مقایسٍ  -6جذيل 

 انحراف معیار میانگین دانشکده
 آزمون آنوآ آزمون لون

 .F Sigارزش .f Sigارزش

 51/0 42/4 مربی

922/0 431/0 774/0 509/0 
 63/0 18/4 استادیار

 74/0 14/4 دانشیار

 59/0 2/4 استاد

 

پژٍّص  عُیاًگضَز ثیي  هطبّسُ هی 7ّوبى عَض وِ زض جسٍل 

 زاض ٍجَز ًساضز.بهؼٌ ثب سبثمِ ػلوی ضاثغِ سیزض آهَظش اسبت

ًتبیج ًطبى زاز وِ وِ ػَاهل هَضز هغبلؼِ ّوگی زض ّوچٌیي 

تمَیت اًگیعُ پژٍّص زض آهَظش اسبتیس ًمص ولیسی زاضز ٍ 

 است.ثٌسی ضسُ  گصاضی ضتجِثیطتطیي تبثیط ثطاسبس
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پژيَص در  سٌیاوگآزمًن َمبستگی پیرسًن بررسی رابطٍ  -7جذيل 

 با سابقٍ علمی ذیآمًزش اسات

متغيرمالک

متغيرپيصبين

ديپصوهصدرآموزشاسبتسهيانگ

 داريبسطحمعن ضطیت ّوجستگی پیطسَى

 824/0 -014/0 سبثمِ ػلوی

 

 

 گيری بحث و نتيجه

زیسگبُ اسبتیس زض ذػَظ زض ایي هغبلؼِ تالش گطزیس 

ّب، هسیطیت ٍ  ًمص ٍ تأثیط ػَاهل سبذتبضی ٍ ازاضی زاًطگبُ

ّبی پژٍّطی، هسبئل هبلی، اهىبًبت ٍ تسْیالت  گصاضی سیبست

ّبی  ّبی فطٌّگی، اجتوبػی ٍ سیبسی ٍ جٌجِ پژٍّطی، ظهیٌِ

، زض تمَیت اًگیعُ پژٍّص زض اسبتیسای  ضرػی ٍ حطفِ

لطاض ثگیطز وِ ثٌب ثِ ضَاّس هَجَز  آهَظش اسبتیس هَضز هغبلؼِ

ثِ ػٌَاى  ّب آىًظطی ٍ تجطثی، اغالح، ثبظثیٌی ٍ یب تمَیت 

ضاّجطزّبی هؤثطی ثطای ثْجَز ػولىطز پژٍّص زض آهَظش 

 اسبتیس هَضز تأییس لطاض گطفتِ است. 

تَاى ًتیجِ گطفت وِ اگط  یه ّبی پژٍّص ثب تَجِ ثِ یبفتِ

گصاضاى ٍ هسیطاى ًظبم آهَظش سالهت ٍ هؤسسبت  سیبست

ی ّب فؼبلیتزاًطگبّی وطَض ذَاّبى ایجبز تحَل زض ػطغِ 

پژٍّطی آهَظضی ٍ فطایٌس تَلیسات ػلوی آهَظش پعضىی ثِ 

اظ ثؼس سبذتبضی ٍ  ثبضٌس، ثبیس ه حَظُ هْن ػلوی هیػٌَاى ی

ّب ثب ثبظثیٌی ٍ اغالح تسْیل ضَاثظ ازاضی،  ازاضی، زاًطگبُ

ّبی پژٍّطی ٍ هَضز ػٌبیت لطاض زازى هبّیت ذبظ  ًبهِ ییيآ

پژٍّص زض آهَظش، پیچیسُ ٍ چٌسٍجْی ثَزى آهَظش پعضىی 

ٍپبگیط ٍ  هَضز تبویس لطاض گیطز. ّوچٌیي هَاًغ ازاضی زست

حضَض اسبتیس ضا زض ػطغِ پژٍّطگطی آهَظضی تسْیل ٍ 

ٍ  تطی ثطای تطٍیج ای ٍ اًگیعضی لَی ّبی وبضی، حطفِ ظهیٌِ

ی پژٍّص زض آهَظش اسبتیس فطاّن ًوبیٌس. ایي ّب فؼبلیتثْجَز 

 .(11) ّبی ذعاػی هغبثمت زاضز ًتبیج ثب یبفتِ

ٍ هسیطیت والى پژٍّطی وطَض ٍ  گصاضی سیبستّوچٌیي 

تَاًس زض ًیل ثِ اّساف ضاّجطزی تَلیس ػلن  ّب ظهبًی هی زاًطگبُ

ثَهی ٍ افعایص ًوَز تَلیسات ػلوی آهَظش پعضىی وطَض 

اهیسٍاض ثبضس وِ ثبظًگطی ٍ اغالح هجبًی هسیطیت ٍ 

والى پژٍّص زض حَظُ آهَظش پعضىی ٍ  گصاضی سیبست

ّبی ضاّجطزی وِ زض آى ثِ ضأى ٍ جبیگبُ  ّوچٌیي تسٍیي ثطًبهِ

ِ هٌبسجی ضسُ ثبضس، زض زستَض وبض پژٍّص زض آهَظش تَج

ذَز لطاض زازُ ٍ زض ًیل ثِ اّساف آى اّتوبم ٍضظز. زض ٍالغ 

ّبی ػلوی، ُ ّب ٍ ضاّجطزّبی والى وطَض زض حَظ گصاضی سیبست

ّب ٍ ًحَُ  گصاضی، تؼییي اٍلَیت آهَظضی، فٌبٍضی، ّسف

ثىبضگیطی ًتبیج تحمیمبت اظ هسبئل تأهل ثطاًگیعی است وِ زض 

ٌِ هغطح است. ًتبیج هطثَط ثِ ًمص ػَاهل هسیطیت ٍ ایي ظهی

ٍ ّوىبضاى اًغجبق  Kotrlikپژٍّطی ثب ًتبیج  گصاضی سیبست

 .(12) زاضز

اظ آًجب وِ ًتبیج هغبلؼِ حبضط تأثیط هثجت تمَیت ٍ 

گستطش اهىبًبت فٌی، فٌبٍضی ٍ ػلوی ٍهٌبثغ هبلی، ثْجَز 

ضا زض  پژٍّطی -ضطایظ ػلوی ٍ ذسهبت ٍ تسْیالت پطتیجبًی

اظ ایي  ،زّس ثْجَز اًگیعُ پژٍّص زض آهَظش اسبتیس ضا  ًطبى هی

ّب ثستطّبی الظم زض ایي ػطغِ ضا فطاّن  ضٍ ّط اًساظُ زاًطگبُ

وٌٌس ٍ ّط اًساظُ اسبتیس زض ضاثغِ ثب هٌبثغ هَضز ًیبظ ذَز ثطای 

پژٍّص ثب تٌگٌبی ووتطی هَاجِ ثبضٌس ثِ ّوبى اًساظُ ًیع 

ی پژٍّص زض آهَظش ضا اظ ّب فؼبلیتطش تَاى اًتظبض گست هی

ٍ ّوىبضاى وِ  Kotrlikّبی  آًبى زاضت. ایي ًتبیج ثب یبفتِ

ػَاهل التػبزی، افعایص ثَزجِ ٍ تأهیي هٌبثغ ٍ ًیبظّبی هبلی، 

تأهیي ضطایظ هٌبست ثطای پژٍّص ٍ ًطط آثبض پژٍّطی، تَسؼِ 

اظ گیطی  ّب ٍ ثْطُ ّب، ّوبیص ّبی حضَض افطاز زض وٌگطُ فطغت

ی پژٍّطی تأثیطگصاض ّب فؼبلیتًظبم اعالػبتی ضا ثط افعایص 

 .(12) زاًٌس، اًغجبق زاضز هی

ًظط ثِ ایٌىِ حَظُ پژٍّطی ثِ عَض ولی ٍ ّوچٌیي 

پژٍّص زض آهَظش ٍ ػولىطز پژٍّطی اسبتیس زض ػلَم 

ّبی فطٌّگی، اجتوبػی ٍ  پعضىی ثِ ضست هتأثط اظ فطاسیستن

، ثٌبثطایي الظم است تب زض ضاستبی ثبضس هیسیبسی پیطاهَى ذَز 

ی پژٍّطی آهَظضی زض ػلَم ّب فؼبلیتتَسؼِ ٍ تمَیت 
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پعضىی ضطایغی فطاّن گطزز وِ تػَض هسئَلیي ٍ ًگطش ٍ 

ّبی آهَظضی ٍ  شٌّیت اجتوبػی هٌفی ضاجغ ثِ جبیگبُ پژٍّص

ّب ٍ ضطایظ هٌبست ٍ هغلَة  سَزهٌس ًجَزى آى اغالح، ظهیٌِ

پطزاظی زض آى فطاّن، تأثیط جطیبًبت  یسُثطای اجتْبز ػلوی ٍ ا

ی پژٍّطی زض ایي ّب فؼبلیتسیبسی حبون ثط وطَض ثط ضًٍس 

ّبیی ثطای تمَیت ّوىبضی ًْبزّبی  حَظُ هحسٍز ٍ هىبًیعم

 پژٍّطگطاى ػلَم پعضىی ایجبز ضَز.اجتوبػی ثب 

تطیي  ای هْن ّبی ضرػی ٍ حطفِ ًتبیج ًطبى زاز وِ جٌجِ

ضَز پس  ش ٍ اٍلَیت اٍل هحسَة هیاًگیعُ پژٍّص زض آهَظ

ای ّوَاضُ  تَجِ ثِ پبضاهتطّبی هطثَط ثِ اًگیعُ ضرػی ٍ حطفِ

ای  وٌٌسُ زض هغبلؼبت هطثَط ثِ وبضایی ثِ ػٌَاى هتغیطّبی تؼییي

هَضز تَجِ پژٍّطگطاى ٍ تحلیلگطاى سبظهبًی لطاض زاضتِ است. 

ٍ  ّبی ضرػی، سبظهبًی ًتبیج ایي هغبلؼِ هجٌی ثط ًمص ظهیٌِ

ّب هي  ای ثط ػولىطز پژٍّطی اسبتیس تَسظ سبیط پژٍّص حطفِ

، Kuuppelomaki  ٍ Tuomiٍ ّوىبضاى، Adamsenجولِ 

Kajermo   ،ّوىبضاى ٍHicks هَضز تأییس لطاض گطفتِ است 

(16-13). 

ّبی اثطگصاض  ثِ عَض ولی ًمص ٍ وبضوطز ایي ػَاهل ٍ ظهیٌِ

سِ سغح  تَاى زض ثط اًگیعُ ٍ تمَیت پژٍّص زض آهَظش ضا هی

ی ّب ظهیٌِسغح اٍل: ثِ  ولی ثِ جعئی ثِ ضطح ظیط ثیبى وطز:

اجتوبػی، فطٌّگی ٍ سیبسی هطثَط است وِ جْت ٍ هسیط 

هٌبست اًجبم پژٍّص زض ایي ػطغِ ضا تجَیع وطزُ ٍ اظ 

ًوبیس. زض ٍالغ ایي اهط ثِ  ّبی اًجبم گطفتِ حوبیت هی تالش

ّبی اتربش ضسُ ثب هجبًی فطٌّگی،  ًَایی ٍ ّوبٌّگی سیبست ّن

ثب ّوسیگط  ّب آىاجتوبػی ٍ سیبسی وطَض ٍ ػسم تمبثل 

گطای  سغح زٍم: ثِ هسیطیت ٍ سبذتبض حوبیت اًجبهس. هی

ی ّب ظهیٌِعطیك ایفبی ًمص هٌبست  ضزز وِ اظ سبظهبًی 

افعاضی ٍهٌبثغ ٍ اهىبًبت هَضز ًیبظ ثطای اًجبم  افعاضی، ًطم سرت

سغح سَم: ثِ زاًص،  گطزز. طی فطاّن هیی پژٍّّب فؼبلیت

ٍ ػالئك ضرػی ذَز  ّب ظهیٌِّب ٍ  ّب، لبثلیت ًگطش، هْبضت

گطزز. ثط ایي اسبس تَاًوٌسی ٍ  اسبتیس ٍ پژٍّطگطاى ثطهی

ّب ٍ  ای اسبتیس زض وٌبض تلمیبت، گطایص اػتوبز ثِ ًفس حطفِ

ػاللوٌسی آًبى ثِ اهط پژٍّص حلمِ ًْبیی ایي هسل است وِ 

تَاًس ثِ ضاحتی وبضوطز سبیط ػَاهل ٍ ثبظیگطاى ایي  ى آى هیفمسا

ّبی ػلَم پعضىی  ػطغِ ضا ذٌثی ًوبیس. زض حمیمت زاًطگبُ

سیبسی ّستٌس وِ زض آى  -ّبی اجتوبػی سیستن ًَػی اظ

ای اظ  ّبی پیچیسُ زض لبلت ضجىِ ػلوی ّیبتتؼبهالت اػضبی 

ذبضجی  یبثس وِ ثِ ًیطٍّبی زاذلی ٍ ضٍاثظ زضًٍی ًوَز هی

زض  ّب زاًطگبُزٌّس. اظ ایي ضٍ هَفمیت  الؼول ًطبى هی ػىس

الوللی  ّبی جسیسی ًظیط جْبًی ضسى، ثیي هَاجِْ ثب چبلص

ثستگی  ػلوی ّیبتضسى ٍ پبسرگَیی، اسبسبً ثِ توبیل اػضبی 

زاضز وِ زض ضاستبی ًیل ثِ اّساف زاًطگبُ فطاتط اظ ٍظبیف ٍ 

لصا زض زضٍى یه هجوَػِ  اًتظبضات سبظهبًی ذَز ػول ًوبیٌس.

ٍ  ّب زاًطىسُهطرػی اظ استمالل ٍ تَاًوٌسسبظی، اظ اسبتیس زض 

ضٍز وِ ثب استبًساضزّبی ًَیي  ّبی آهَظضی اًتظبض هی گطٍُ

ّبی هَضز ًیبظ ضفتبض  ٍ ٍیژگی ّب ظهیٌِهسیطیتی هٌغجك گطتِ ٍ 

 ضْطًٍسی سبظهبًی ضا زض ذَز تمَیت ًوبیٌس. 

تسْیل اهَض پژٍّص زض آهَظش ٍ الظم است ثب تطَیك ٍ 

ّبی هٌبست، اًگیعُ پطزاذتي ثِ اهَض پژٍّص  گصاضی سیبست

ّسف اغلی اظ  .آهَظضی ضا ثِ هَاظات آهَظش تمَیت وٌین

ّبی  ّب، ّوبیص ثطگعاضی توبم سویٌبضّبی آهَظضی، وٌگطُ

آهَظش پعضىی ٍ جطٌَاضُ آهَظضی ضْیس هغْطی ثبیستی 

تمَیت اًگیعُ پژٍّص زض اضتمبء سغح ػلوی پژٍّطگطاى ٍ 

ظیطا آهَظضی وِ هجتٌی ثط پژٍّص ًجبضس  .آهَظش ثبضس

  پبسرگَی ًیبظ جبهؼِ زاًطجَی پعضىی ًرَاّس ثَز.

 

 تشکر و قدردانی

اظ هؼبًٍت آهَظضی، وویتِ پژٍّص زض آهَظش، هؼبًٍت 

ثطای ّوىبضی غویوبًِ  ػلَم پعضىی هطْس تحمیمبت زاًطگبُ

 گطزز. تمسیط هی

 

 اخالقیتأیيدیه 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ds

m
e.

8.
3.

72
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 d
sm

e.
hu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             8 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/dsme.8.3.72
https://dsme.hums.ac.ir/article-1-336-fa.html


 حسن قواهی و لیلی خساعی                                       های تحقیقاتی                                                    عواهل هوثر بر تقویت انگیسه انجام طرح

 

 37 0011 پاییس سوم شواره  هشتنی، دوره توسعه در آهوزش پسشک یهجله راهبردها

ثب وس پعضىی هطْس اجطای پژٍّص زض زاًطگبُ ػلَم

IR.MUMS.REC.1399.319 تبییس ثَزُ است.هَضز 

 

تضاد منافع

 گًَِ تؼبضؼ هٌبفؼی زض پژٍّص حبضط ٍجَز ًساضز. ّیچ

 

 سهم نویسندگان

سبظی ٍ  )ًَیسٌسُ اٍل( عطاحی هغبلؼِ، هفَْم حسي لَاهی

ٍ هسئَل(  زٍملیلی ذعاػی )ًَیسٌسُ  ؛زضغس 40 ثبظًگطی

سبظی  ٍ ًْبییّب  آٍضی زازُ جوغسبظی، تحمیك ٍ ثطضسی،  هفَْم

  زضغس. 60 همبلِ

 حمایت مالی

 هطْسایي پژٍّص ثب حوبیت هبلی زاًطگبُ ػلَم پعضىی 

 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 
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