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 چکیده:
 ودانشجویان اساتید میان در و پژوهش تحقیق انگیزه بر موثر عوامل بررسی حاضر تحقیق هدف

 و نفر 3212 آماري جامعه است. پیمایشی نوع از یتوصیف تحقیق روش. باشد میفرهنگیان  دانشگاه
 فرهنگیان دانشگاه اساتید و پسر دانشجویان کلیه بین از که بوده نفر 346 آماري نمونه

 هب نمونه حجم از اساتید و پسر دانشجویان سهم براساس اردبیل و غربی آذربایجانشرقی،آذربایجان
 واییر و بوده ساخته محقق پرسشنامه گیريدازهان ابزار. است شده انتخاب متناسب تصادفی شیوه

 اییپای مورد تایید قرار گرفت. امور متخصصان و تربیتی علوم اساتید قضاوت و نظر از آن محتوایی
 تحلیل و تجزیه براي. بوده است ۸36/۰  با گردید که برابر محاسبه کرونباخ آلفاي طریق از پرسشنامه

 مشوق ملعوا بین: دهد می نشان آمده بدست نتایج. است شده دهاستفا spss افزارنرم از هاداده
 و اندانشجوی در تحقیق انگیزه و خودتوانمندي احساس درونی، انگیزه بیرونی، انگیزه علمی، همكاري

 و لمیع همكاري بازدارندة عوامل بین. دارد وجود داري ومعنی مثبت رابطه فرهنگیان دانشگاه اساتید
 می .دارد وجود داري ومعنی منفی رابطه  فرهنگیان دانشگاه اساتید و شجویاندان در تحقیق انگیزه
 درونی، انگیزه بیرونی، انگیزه علمی، همكاري مشوق عوامل میزان چقدر هر که گرفت نتیجه توان

 تربیش فرهنگیان دانشگاه اساتید و دانشجویان در تحقیق انگیزه و شود بیشتر خودتوانمندي احساس
 در تحقیق انگیزه و شود بیشتر علمی همكاري بازدارندة عوامل میزان چقدر هر. كسبرع و شودمی

 برعكس. و شود می کمتر فرهنگیان دانشگاه اساتید و دانشجویان
 

 احساس درونی، انگیزه بیرونی، انگیزه علمی، همكاري بازدارندة علمی، همكاري مشوق کلید واژه:
  تحقیق انگیزه و خودتوانمندي

                                                           
 انجام گرفته است. ۹۴-۹۳سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان در سالمالی دانشگاه فرهنگیان و با حمایت  های. این طرح از  اولویت 1
 )ناظر طرح(تبریز عضو هیات علمی دانشگاه  دانشیار و . 2

 .. دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی تهران ۳
 esaabedini@gmail.comایمیل: )مجری طرح(.عابدینی، دانشجوی دکتری علوم اجتماعی)سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی تهران عیسی .  ۴

512-710، صفحات97بهار و تابستان  10شماره دو فصلنامه جامعه شناسی آموزش و پرورش  



فرهنگیان دانشگاه ودانشجویان اساتید میان در و پژوهش تحقیق انگیزه بر موثر عوامل بررسی  

108 
 

 مقدمه
وزه پژوهش از ابزارهاي مهم تصمیم گیري در موقعیت هاي مختلف و به ویژه در آموزش و امر

پرورش محسوب می شود. هدف هر پژوهشی می تواند گسترش دانش و یافتن پاسخ به مسئله باشد. 
ز پژوهش و تحقیق، فعالیتی منظم و هدف مند براي پاسخ دادن به یك یا چند سؤال است. در پژوهش ا

مختلفی براساس اهداف و موضوع تحقیق استفاده می شود. روش هاي تحقیق مراحل یافتن روش هاي 
پاسخ سؤال را مشخص می کنند. حال سوال اساسی این تحقیق بدین شكل مطرح می شود که : علل، 

و راههاي تحقیق و پژوهش  در بین دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان چیست؟  يانگیزه ها
  کدامند؟ در بین دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان گسترش این امر

پژوهشگران با  ز سوي بخش خصوصی، از کمبوداگذاري پژوهشی مسئوالن از ناکافی بودن سرمایه
هاي اطالع رسانی به روز و سامانه تجربه و کارآمد، از فقدان ابزار، امكانات و تجهیزات پژوهشی، از فقدان

عشقی نیا )امر پژوهش است، سخن گفتند ي مولفه هاي دیگر که موثر دربه موقع و فقدان بسیار
تحقیق ـ »هاي گوناگون کمبود نیروي انسانی متخصص و محقق که بتوانند بر ابداع پروژه (.13۸6،

ا بر ردست بزنند و نیازهاي علمی و عملی دانشگاه فرهنگیان را مرتفع سازند، عرصه « توسعه ـ انتشار
ه د تاریخی تربیت معلم تا تاسیس دانشگاپژوهشی این دانشگاه تنگ کرده بود. مرور رون -فرایند آموزشی

وده ب( بیشتر نمایانگر رشد کمی دانشجویان در دوره هاي دیپلم، کاردانی و کارشناسی 13۹1فرهنگیان)
و  اند بوده و از آن حد فراتر نرفته است و این افراد بیشتر در جهت تامین نیروي انسانی مورد نیاز آموزش

شد ردر انجام کارهاي پژوهشی کمتر مهارت بدست آورده اند. و این یكی از موانع و کاستی هاي عمده 
ل از تحقیق و پژوهش تا تاسیس دانشگاه فرهنگیان بوده است. و از طرفی مدرسان دانشگاه فرهنگیان قب

ه سرمایعامالت علمی پایین)تاسیس بیشتر به صورت پاره وقت از دیگر مراکز تامین گردیده است. و ت
ز ااعضاي هیئت علمی و...(  پژوهشی، کمبود توانمند هاي مشوّق فردي و محیطی، امكانات وفرهنگی، 

  موانع و کاستی هاي انگیزه و گرایش به تحقیق در میان اساتید و دانشجویان باشد.دیگر 
ی و باشد: همكاري هاي علم یكی از متغیرهایی که در امر انگیزه تحقیق و پژوهش می تواند موثر

شود که طی آن دو یا چند نویسنده براي خلق یك همكاري علمی، فرایندي را شامل میپژوهشی است. 
م ههاي همكاري، منابع و استعدادهاي خود را به اشتراك گذاشته و با اثر علمی، با اتخاذ یكی از شیوه

نامه دانشگاه فرهنگیان اساس در انشگاههاي دمأموریت 3بند در (.13۸3کنند)امیري، همكاري می
هاي آموزشی و پرورش در تسهیل فعالیت :اهداف این دانشگاه به این شرح آمده است( 13۹۰)مصوب 

  تلفیق علم و دین و مشارکت در نهضت تولید علم، افزایش سهم تولیدات علمی در محتواي آموزشی و
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ردن ی و معارف اسالمی و نیازهاي ملی و کاربردي کنیاز آموزش و پرورش مبتنی بر مبان تربیتی مورد
هاي علمیه و مراکز علمی و طریق تعامل پویا و سازنده با حوزه دستاوردهاي علمی و پژوهشی از

مه دانشگاه )معاونت آموزشی و پژوهشی اساسناالمللیاي و بینپژوهشی داخلی، منطقه
 .(13۹1فرهنگیان،

 در هاي پژوهشی دانشگاهمأموریتکه جزئی از یه پژوهشی توسعه زمینه پژوهندگی و تقویت روح
عوامل بازدارندة همكاري در ارتباط با بیان شده است تا چه حدي  اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

( اقدام عوامل بازدارندة فرایندي ـ ساختاريو  عوامل بازدارنده فردي، عوامل بازدارندة محیطی)علمی
( فواید همكاري را افزایش دانش، کیفیت علمی باالتر، 2۰۰۰) 2ینملو  (2۰۰۰) 1هارتنموده است؟ 

( عوامل 2۰۰3) 3هارا و همكاران .جدید، تماس و ارتباط براي کارهاي آینده برشمردند هايخلق ایده
با توجه به . ندکتقسیم می« عوامل بازدارنده»و « عوامل مشوق»مؤثر بر همكاري علمی، به دو دسته 

همكاري علمی بین افراد در  نقش عاملتوان ام پژوهشی نظیر پژوهش حاضر، میاین موارد، با انج
ریزي براي گیري از نتایج آن، راهكارهاي مناسب در برنامهشناسایی کرد تا بهرهفرهنگیان را  دانشگاه

با توجه به  بدست آیند. و پژوهشی افزایش عوامل مشوق و کاهش عوامل بازدارنده در همكاري علمی
عوامل انگیزه پژوهش تا چه حدي با متغیرهایی چون؛ حال به دنبال این مساله هستیم که باال؛ شواهد 
و احساس  انگیزه درونی، انگیزه بیرونی ،عوامل بازدارندة همكاري علمی، همكاري علمی مشوّق

می  انتظاربر این اساس مهمترین هدفی که از این تحقیق  می تواند ارتباط داشته باشد. خودتوانمندي
 ودانشجویان اساتید میان در و پژوهش تحقیق انگیزه بر موثر عوامل بررسی رود عبارت است از: تعیین

 مرور نظریه هاي مرتبط با موضوع تحقیق می پردازیم. . حال بهفرهنگیان دانشگاه

و نظریة رفتارگرایی در انگیزش بر عوامل بیرونی، محرکها، پاداشها : نظریة رفتارگرایی در انگیزش
دهند، تاکید دارد. در این  میان، بر نقش پاداش به عنوان یك محرك یا هایی که در محیط رخ میتنبیه

شود تاکید شده است. بر این اساس، وقتی که به واقعة جذاب که در نتیجة بروز رفتار معین ارائه می
قویت و دومی خاموش خواهد شود  و رفتاري دیگر مورد تنبیه قرار گیرد، اولی ترفتار معین پاداش داده 

  (.12۰:13۸۹،يآبادشد)لطف
تحصیلی  دانشجویان   شاجتماعی، باورهاي انگیزنظریة شناختی ارزش: بر اساس-نظریة انتظار

و همكارانش، رفتار  4ارزش اکسل-. در مدل انتظاراحساسباشد: ارزش، انتظار، متضمن سه عنصر می
 شود، هایی که نسبت به یك کار منسوب میآتی و ارزش معطوف به پیشرفت، بواسطة انتظار موفقیت

                                                           
1 . Hart 
2 . Melin 
3 . Hara et al. 
4 - Expected-value model Excel 
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-توسط خودپنداره توانایی تعین می عمدتاًگردد. طبق مدل اکسل، انتظار موفقیت در آینده تبیین می

هاي پیشرفت باشد در حالی ها در زمینههاي انتخاببینیابد. بر طبق آن، ارزشها بایستی بهترین پیش
 (.۸1، 1:2۰۰۹)استاین مایراید به صورت قوي با اجراي عملی همراه باشدکه خودانگارة توانایی ب

-می اعتقاد به اینكه کوشش فرد به انجام کار منجر»و « جذابیت نتایج»انگیزش افراد تابعی است از 

بر شدت نیازي که به « جذابیت نتایج»مفهوم «. شودانجام کار به نتیجه مطلوب ختم می»و « شود
یل ابطه ذرگردد، داللت دارد. بنابراین نظریه، میزان تالش افراد از طریق برآورده می وسیله این نتایج

 قابل محاسبه است:

 
 (: معادلة میزان تالش افراد1شكل )

بر  دارد. بنا بر احتمال اقدام فرد از طرق گوناگون براي رسیدن به نتایج گوناگون داللت ∑استفاده از نماد 
تیجه نرابطه فوق، میزان تالش تابع احتمال انجام کار، احتمال تحقق هدف، و درصد مطلوبیت و جذابیت 

 (.45۸:13۸5است. بنابراین عملكرد تابعی از انگیزش، توانایی، و تالش است)رضائیان،
بر تحقیقات جدیدتر روانشناسان حاکی از این است که تفاوت اساسی بین انگیزش درونی و بیرونی 

دهد. این بدان معناست که توجه و تمرکز فرد عمدتاً ]مسند مهارگذاري[ فرد رخ می 2مبناي محور علیت
توان از محور علّی درونی یا محور علّی بیرونی براي تبیین به دلیل عوامل درونی و بیرونی است و می

ل درونی و بیرونی است، هر انگیزش فرد سخن گفت. انگیزش افراد عمدتاً ناشی از هر دو نوع علل و عوام
چند هر یك از این دو عامل، ممكن است تسلط بیشتري در جهت دادن به رفتار فرد در یك موقعیت 
معین داشته باشد. همچنین فرد ممكن است در تعبیر و تفسیر موفقیت یا شكست خود نیز یكی از این 

الت نیز معموالً با ترکیبی از این دو دو عامل درونی یا بیرونی را محور نظارت قرار دهد که در این ح
 (.   11۹:13۸۹آبادي،حالت مواجه هستیم)لطف

دیریتی نامناسب، منظام آموزشی و ؛ به ترتیبرا ترین مشكالت تحقیق ( عمده13۸1جوادیان)
 زینالوده است. کرکاهش و اعتبارات علمی،کمبود بودجه تحقیقات و کمبود امكانات بیان 

  بر آن تأثیر حمایتیو  مالی امكاناتی، اي، حرفه اداري، و مدیریتی موانع وجود (13۸1وهمكاران)

                                                           
1 . Steinmayr 
2.Focas of causality  

 

 میزان تالش

 و کوشش 

اینكه میزان اعتقاد به 
تالشها به انجام کار 

 منجر خواهد شد

میزان اعتقاد به 
انجام کار به  اینكه

-جه مطلوب مینتی

 انجامد

میزان 
جذابیت 

 نتیجه

∑ 
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 کنند.می تأیید علمی هیئت اعضاي دیدگاه از را دانشگاه در هاي تحقیقاتی فعالیت

( عوامل اداري مالی، کمبود اطالعات، نگرش نسبت به تحقیق و مسائل هیئت 13۸2پور)تقی و سواري
 به وقت ( کمبود13۸4همكاران) و کیانپوربیان نموده است. پژوهش استادان  علمی از جمله موانع عمده

 موانع مهمترین علمی هیأت اعضاي دیدگاه از مشخص برنامه و اهداف وجود عدم و آموزشی وظایف علت
 ( پنج مانع؛ مالی و کمبود تسهیالت و امكانات، اداري و13۸6) عرب مختاريشده اند.  ذکر تحقیق

رسانی و فرهنگی ـ اجتماعی، از موانع انجام پژوهش در ت فردي، مشكالت اطالعساختاري، مشكال
ترین موانع بازدارنده براي تولید علم، به ترتیب شامل ( مهم13۸۸) الهیفضل مطرح نموده است. ورزش 

شی و موانع انگیزشی، موانع اقتصادي، موانع اداري و بروکراتیك، موانع مربوط به خدمات علمی، پژوه
( 13۸۹دریس) و انکاظمی سرشتی، هاي فنی و تخصصی آنان است.موانع فردي مربوط به توانمندي

 ترین موانع انجام پژوهش، به ترتیب عدم ایجاد انگیزه در پژوهشگران، کمبود وقت و مشغلة زیاد،مهم
هاي به زبان وپاگیر اداري، عدم استفاده از نتایج تحقیق و ناتوانی ترجمه مقاالت فارسیمقرّرات دست

( عوامل فردي )فنی و تخصصی(، انگیزشی، نحوة ارائه خدمات پژوهشی، 13۹1الهی)دیگر بودند. فضل
ناعمی و  دگی دارند.هاي دانشجویی نقش بازدارناختاري و فرهنگی در پژوهشس -اداري 

 شگاه،دان در تحقیقاتی مشاورین وجود و تحقیق روش با دانشجویان آشنایی ( میزان13۹1رخشانی)
 -علمی هاي انجمن در عضویت و پژوهش با اساتید آشنایی میزان و دانشجویی هاي جشنواره برگزاري

 هاي فعالیت به دهی جهت در اساتید گیري پی و عالقه و تحقیق به دانشجویان عالقه پژوهشی،
 و اداري عوان( م13۹4) واهرخییافته هاي خ شد. دیده پژوهش به گرایش با معناداري ارتباط دانشجویان

 واردم ،اتقیقحت از تایمح دمع و یعمج ارک هیروح ودبن ،یرایاج ايهاهگتدس وبطلامن اريكمه ،یالم
 د.انردهک واننع دیاتاس هک دانودهب یاساس دهازدارنب

نقـش نشـان مـی دهدکـه  خـود  یافتـه هـايدر ( ۰۰22)1همكاران و در تحقیقات خارجی؛ ساکس
مشوّق بهره وري پژوهشی اعضاي هیئت علمی ندارد. ولی سرمایه فرهنگی، در جنسیت تاثیر معنی داري 
بهـره وري پژوهشـی اعضـاي هیئـت در نقش اساسی پژوهشی  توانمند هاي فردي و محیطی، امكانات و

 توانمنـد هـاي و نشـان مـی دهدکـه میـزان دانـش (32۰۰)همكـاران و 2آدامسنیافته هاي  علمی دارند.
 یـتفعالو آمـوزش پـژوهش نقـش اساسـی بـر  فـردي پژوهشی، احساس خود توانمندي و انگیـزه هـاي

 مقـاالت بـودن سـهم نـاچیز دالیل از ( یكی2۰۰4)3سوماتیپاال دارد. تحقیقاتی پرستاران بالینی دانمارکی
  به تسلط عدم معتبر بین المللی، هايمجله در شده چاپ مقاالت کل از زبان انگلیسی غیر رهاي کشو

                                                           
1 . Sax 
2 . Adamsen 
3 . Sumathipala 
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 اسـت. شـده بیـان تحقیقاتی هايفعالیت در ارائه توانمندیهاي پژوهشی از یكی عنوان به خارجی هاي زبان

 اعتمـاد دانشجویانشـان کـه باورنـد ایـن بـر مربیـانبرآن است که ( 2۰1۰) 1باکان و کالسان لو، یافته هاي
 خود توانایی از دانشجویان درك حالیكه در دارند، کارهاي پژوهشی دادن انجام براي خود توانایی به بیشتري

 از دانشـجویان ادراك و دانشـجویان پژوهشـی خودکارآمـدي از علمـی اعضاي هیئـت ادراك بین و بود کم
 ایـن بـه خـود پـژوهش ( در2۰1۰)2کاي و همینگس .شد مشاهده معناداري تفاوت خودکارآمدي خودشان

 و دارد وجـود تولیـدات پـژوهش و دادن انجـام در بـین خودکارآمـدي آشـكاري ارتباط که یدندرس نتیجه
 و دارد. مهتـاب دنبـال بـه را بیشـتري منتشرشـده علمـی بیشـتر، تولیـدات پژوهشـی خودکارآمـدي

 جدیـد، ایـده هـاي سـازي پیـاده جهـت کـافی عدم زمـان ایشان تحقیق نتایج اساس بر (2۰12)3همكاران
 کـه انـد داده نشـان( 1۹۹7) 4تسـانتاسیک و مـرمنیز .دکردنـ شناسـایی بـاره ایـن در عامـل مهمتـرین

 يخودتوانمنـد که گرفتندرا بر این  فرض لذا و داشته ارتباط افتهیرشد عالقة با افتهیرشد يخودتوانمند
 انـدتویمـ يخودتوانمند و عالقه نیب وندیپ ب،یترت نیا به. شود یم یمنته افتهیرشد عالقة به افتهیرشد

 مشـوّق فـردي و محیطـی، امكانـات (2۰۰7) 6تین (.71 ،62۰۰: 5هیدي).سویهیك تا باشد دوسویه عموماً
 در عملكرد پژوهشی اعضاي هیئت علمی کامالً موثر بوده است.  آشنایی با فرایند چاپ و نشر پژوهشی،

مـالی در عملكـرد تقویت رفتارهاي پژوهشی با ارائه پاداش، پشـتیبانی و حمایـت هـاي علم،آموزشـی و 
پژوهشی اعضاي هیئت علمی موثر بوده است و پاداش بهترین عامل پـیش بینـی ارتقـااو ایجـاد انگیـزه 

 پژوهشی افراد بوده است. کارهايپژوهش  و انتشار 
 

 شناسی:ش رو
روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی باشد و از نظر هدف نیز کاربردي است. جامعه آماري شامل 

نفر( دانشگاه فرهنگیان آذربایجانشرقی،آذربایجان غربی و  2۸۸۰نفر(و دانشجویان پسر) 332اساتید)کلیه 
نفر می باشد. حجم نمونه  3212( از تمام گروههاي آموزشی،که در مجموع ۹3-۹4در سال تحصیلی )اردبیل 

ین کلیه نفر خواهد بود از ب 346نفر خواهد شد. نمونه آماري که شامل   346بر اساس فرمول کوکران 
-۹4در سال تحصیلی)دانشجویان پسر و اساتید دانشگاه فرهنگیان آذربایجانشرقی،آذربایجان غربی و اردبیل 

                                                           
1 . Lev, Kolassab & Bakkan  
2 . Hemmings, B, & Kay 
3 . Mehtap & etl 
4. Zimmerman And Kytsantas 
5.Hidi  
6 . Tien 
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بر اساس سهم هر کدام ) از دانشجویان پسر و اساتید از حجم نمونه( به شیوه  ( از تمام گروههاي آموزشی۹3
 اند. ( نشان داده شده1که در جدول) تصادفی متناسب انتخاب شده است

 
 اساتید و دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان( نمونه آماري به تفكیك 1جدول)

 جمع اساتید دانشجویان دانشگاه فرهنگیاننام 
 173 16 157 دانشگاه فرهنگیان عالمه امینی تبریز

 11۰ 12 ۹۸ ارومیه رجایی دانشگاه فرهنگیان شهید
دانشگاه فرهنگیان عالمه 

 طباطبایی)اردبیل(
55 ۸ 63 

 346 36 31۰ جمع
 
 

 ك تك متغیرهابه تفكیك تاز طریق آلفاي کرونباخ  (: نتایج پایایی پرسشنامه2جدول)

 
  گیريوسیله اندازه 2و پایایی 1روایی

پیش از آن که محقق ساخته استفاده شده است.  پرسشنامهدر این پژوهش براي جمع آوري داده ها از 
گیري تا چه حدي به گردآوري اطالعات پرداخته شود در مورد روایی پرسشنامه، یعنی این که ابزارهاي اندازه

سنجد آگاهی حاصل شود. که در این زمینه جهت تأیید روایی محتوایی پرسشنامه از خصیصه مورد نظر را می
نظر و قضاوت اساتید علوم تربیتی و نیز متخصصان امور استفاده شد. و پس از تایید روایی محتوایی پرسشنامه 

 3لفاي کرونباخاز طریق آ توسط کارشناسان علوم تربیتی و اجتماعی به اجرا گذاشته شد و پایایی پرسشنامه
 ( آمده است.2جدول)به تفكیك در  تك تك متغیرهانتایج پایایی است.  ۸36/۰محاسبه گردید  که  برابر با  

 
 
 

                                                           
1. Validity 
2 Reliability 
3.Cronbach Alpha Test 

 پژوهش انگیزه نام متغیر ها
 مشوق همكاري

 علمی
 همكاري بازدارندة
 علمی

 بیرونی انگیزة درونی انگیزة
 احساس
 خودتوانمندي

مقدار آلفاي 
 کرونباخ

643/۰ ۸24/۰ 7۸۰/۰ 674/۰ 7۹۸/۰ 614/۰ 
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  یافته ها
انگیزه و گرایش به متغیر جهت مطالعه انگیزه و گرایش به تحقیق و پژوهش:  توصیف متغیر

یكرت طراحی شدند که با جمع جبري گویه براساس طیف ل 7تحقیق و پژوهش در نمونه تحت مطالعه 
ي نمرات هر یك از گویه ها و تقسیم حاصل جمع بر تعداد،  متغیر کمی بدست آمد که می توانست عدد

ه انگیز و عدد پنج به معنايبین یك به معناي انگیزه و گرایش به تحقیق و پژوهش در حد کامالً مخالفم 
ین باشد. شاخص هاي تمایل به مرکز و پراکندگی ام کامالً موافقدر حد  و گرایش به تحقیق و پژوهش

 متغیر در جدول زیر نشان داده شده است.

 
 انگیزه و گرایش به تحقیق( شاخص هاي تمایل به مرکز و پراکندگی متغیر میزان 3جدول شماره )

 بیشترین کمترین دامنه تعییرات انحراف معیار میانه میانگین متغیر
 35 13 22 ۸/3 25 67/24 انگیزه و گرایش به تحقیق

 

انگیزه و گرایش به تحقیق ( مشخص می شود میانگین میزان 2همانطوریكه از جدول شماره)
توصیف ( باالتر از متوسط می باشد. 7-35باشد که تقریباً در روي طیف )درصد می 67/24مطالعه شده 

 گویه( با دو خرده مولفه ۹)همكاري علمی عوامل مشوّق متغیر:  همكاري علمی عوامل مشوّق متغیر
 محیطی و فردي مورد سنجش قرار گرفته است.  مشوّق

 
 همكاري علمی مشوّق: شاخص هاي تمایل به مرکز و پراکندگی متغیر (4)جدول شماره 

 بیشترین کمترین دامنه تعییرات انحراف معیار میانه میانگین متغیر
 25 5 2۰ 53/4 13 61/12 محیطی مشوّق

 2۰ 4 16 14/3 13 ۸5/12 فردي مشوّق
 

مطالعه شده  محیطی مشوّق( مشخص می شود میانگین میزان 4طوریكه از جدول ) همان
 مشوّقمیانگین میزان  و( کمتر از متوسط می باشد 5-25می باشد که تقریباً در روي طیف )61/12

 ی باشد. ( باالتر از متوسط م4-2۰می باشد که تقریباً در روي طیف ) ۸5/12مطالعه شده  فردي
  (گویه 12)عوامل بازدارندة همكاري علمیمتغیر  :عوامل بازدارندة همكاري علمیتوصیف متغیر  

ـ  عوامل بازدارندة فراینديو عوامل بازدارنده فردي ، عوامل بازدارندة محیطیبا سه خرده مولفه 
  مورد سنجش قرار گرفته است. ساختاري
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 همكاري علمی بازدارندةه مرکز و پراکندگی متغیر (: شاخص هاي تمایل ب5جدول شماره ) 

 بیشترین کمترین دامنه تعییرات انحراف معیار میانه میانگین متغیر
 2۰ 6 14 ۹1/2 15 6۹/14 محیطی بازدارندة

 15 3 12 64/2 11 66/1۰ فردي بازدارنده عوامل
 ـ فرایندي بازدارندة

 ساختاري
7۰/۹ 1۰ 41/2 15 ۰ 15 
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مطالعه  محیطی بازدارندةمشخص می شود میانگین میزان  (5جدول شماره )ز طوریكه ا همان
میانگین میزان و  ( باالتر از متوسط می باشد4-2۰می باشد که تقریباً در روي طیف ) 6۹/14شده 
( باالتر از متوسط می 4-2۰باشد که تقریباً در روي طیف )می 66/1۰مطالعه شده  فردي بازدارنده عوامل
می باشد که تقریباً در روي  7۰/۹مطالعه شده ساختاري  - فرایندي بازدارندةانگین میزان میو باشد 

جهت سنجش متغیر  :توانمندياحساس خود توصیف متغیر باشد.( باالتر از متوسط می4-2۰طیف )
گویه طراحی شده است و از دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان مورد  3 توانمندياحساس خود

قرار گرفت. شاخص هاي تمایل به مرکز و پراکندگی این متغیر در جدول زیر نشان داده شده پرسش 
 است.

 
 احساس خود توانمندي: شاخص هاي تمایل به مرکز و پراکندگی متغیر (6)جدول

 بیشترین کمترین دامنه تعییرات انحراف معیار میانه میانگین متغیر
 15 3 12 42/2 1۰ 71/۹ احساس خود توانمندي

 

 احساس خود توانمنديمشخص می شود میانگین میزان  (6)جدول شمارهطوریكه از  همان
متوسط می باشد. به عبارت دیگر  ( باالتر از3-15باشد که تقریباً در روي طیف )می 71/۹مطالعه شده 

 متغیر انگیزشی درونی: توصیف متغیرباشد. در حد متوسط به باال می احساس خود توانمندي میزان
موفقیت و ، اطالعات و دانش پیشین و مسند مهارگذاريبا سه خرده مولفه  گویه(۸انگیزشی درونی)

  مورد سنجش قرار گرفته است. شكست در گذشته

 

 پیشین دانش و اطالعات: شاخص هاي تمایل به مرکز و پراکندگی متغیر (7)جدول

 

 پیشین دانش و اطالعاتشود میانگین میزان مشخص می (7)جدول شمارهطوریكه از  همان
میانگین میزان باشد. ز متوسط می( باالتر ا3-15تقریباً در روي طیف ) .باشدمی 7۸/۹مطالعه شده 

( باالتر از متوسط می 3-15می باشد که تقریباً در روي طیف ) ۰1/۹مطالعه شده شكست  و موفقیت
( 2-1۰می باشد که تقریباً در روي طیف ) 1۸/۹مطالعه شده  مهارگذاري مسندمیانگین میزان و باشد

 پژوهشی: متغیر عوامل انگیزة امور به نسبت بیرونی متغیر عوامل انگیزةباالتر از متوسط می باشد.  

 بیشترین کمترین دامنه تعییرات انحراف معیار میانه میانگین متغیر
 15 3 12 31/2 1۰ 7۸/۹ پیشین دانش و اطالعات

 15 3 12 4۸/2 ۹ ۰1/۹ شكست و موفقیت
 15 3 12 66/2 ۹ 1۸/۹ مهارگذاري مسند
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ی و پژوهشی امكانات آموزشگویه،  3سرمایة فرهنگی و خانوادگیبا چهار خرده مولفه  گویه( 11) بیرونی
گویه مورد سنجش  2هاي مسئوالن گویه و توجه و حمایت 3گویه، میزان تعامالت اجتماعی 3دانشگاه

  قرار گرفته است.
 

 
 بیرونی تمایل به مرکز و پراکندگی متغیر عوامل انگیزة ( شاخص هاي۸جدول )

 بیشترین کمترین تعییرات دامنه معیار انحراف میانه میانگین متغیر پیش بین
 15 3 12 2۹/2 1۰ 41/۹ اجتماعی تعامالت
 15 3 12 33/2 1۰ 75/۹ فرهنگی سرمایه
 15 3 12 3۰/2 1۰ 77/۹ آموزشی امكانات

 12 2 1۰ 46/2 6 ۸7/5 حمایت و توجه
 

 41/۹مطالعه شده  تعامالت اجتماعی( مشخص می شود میانگین میزان ۸همانطوریكه از جدول)
 فرهنگی  سرمایه( باالتر از متوسط می باشد. میانگین میزان 3-15می باشد که تقریباً در روي طیف )

میانگین میزان ( باالتر از متوسط  می باشد. 3-15می باشد که تقریباً در روي طیف ) 75/۹مطالعه شده 
متوسط می  ( باالتر از3-15می باشد که تقریباً در روي طیف ) 77/۹مطالعه شده آموزشی  امكانات

( باالتر 2-1۰یف )می باشد که تقریباً در روي ط ۸7/5مطالعه شده  حمایت و توجهباشد. میانگین میزان 
 از متوسط می باشد. 

 ۰۰۰/۰sigدهد که سطح  معنی داري محاسبه شده )پیرسون نشان می  rنتایج حاصله از آزمون

مشوق عوامل ( بوده است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که میزان ۰5/۰کمتر از آلفاي تحقیق ) (=
رابطه وجود   و اساتید دانشگاه فرهنگیانوانگیزه و گرایش به پژوهش در دانشجویان  همكاري علمی

در انگیزه و گرایش به  همكاري علمیمشوق عوامل (، یعنی افزایش یا کاهش میزان r=241/۰)دارد
 تاثیر مثبت ومعنی داري داشته است. پژوهش دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان

 دانشگاه اساتید و جویاندانش در پژوهش به گرایش و عوامل بازدارندة همكاري علمی بین» 
ري پیرسون نشان  می دهد که سطح  معنی دا  rنتایج حاصله از آزمون« .دارد وجود رابطه  فرهنگیان

رفت توان نتیجه گ( بوده است، بنابراین می۰5/۰( کمتر از آلفاي تحقیق )= sig ۰۰۰/۰محاسبه شده )
نشگاه به پژوهش در دانشجویان و اساتید داوانگیزه و گرایش  عوامل بازدارندة همكاري علمیکه میزان 
ل بازدارندة همكاري عوام(، یعنی افزایش یا کاهش میزان r=۰-/221)وجود دارد منفی رابطهفرهنگیان 

اري دتاثیر منفی و معنی  در انگیزه و گرایش به پژوهش دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان علمی
 داشته است.
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 در پژوهش به گرایش و وانگیزه پژوهشی امور به نسبت یاندانشجو  درونی انگیزة بین»
پیرسون نشان می   rنتایج حاصله از آزمون« .دارد وجود رابطه  فرهنگیان دانشگاه اساتید و دانشجویان

( بوده است، ۰5/۰کمتر از آلفاي تحقیق ) (= sig ۰۰۰/۰دهد که سطح  معنی داري محاسبه شده )
رایش به پژوهشی وانگیزه و گ امور به نسبت دانشجویان  درونی ت که انگیزةبنابراین می توان نتیجه گرف

 کاهش  (، یعنی افزایش یاr=31۹/۰)رابطه وجود دارد  پژوهش در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان
مثبت  اثیرت درونی در انگیزه و گرایش به پژوهش دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان میزان انگیزة

 به گرایش و وانگیزه پژوهشی امور به نسبت دانشجویان  بیرونی انگیزة بین»عنی داري داشته است. وم
پیرسون   rنتایج حاصله از آزمون« .دارد وجود رابطه  فرهنگیان دانشگاه اساتید و دانشجویان در پژوهش

 ( بوده۰5/۰یق )کمتر از آلفاي تحق (= sig ۰۰۰/۰نشان می دهد که سطح  معنی داري محاسبه شده )
ه و پژوهشی وانگیز امور به نسبت دانشجویان بیرونی است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که انگیزة

(، یعنی r=3۸3/۰)رابطه وجود دارد  گرایش به پژوهش در دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان
 تاثیر نساتید دانشگاه فرهنگیاو گرایش به پژوهش دانشجویان و ا بیرونی افزایش یا کاهش میزان انگیزة

 مثبت ومعنی داري داشته است.
 دانشگاه اساتید و دانشجویان در پژوهش به گرایش و انگیزه و احساس خود توانمندي بین»

 پیرسون نشان می دهد که سطح  معنی داري  rنتایج حاصله از آزمون« .دارد وجود رابطه فرهنگیان
رفت ( بوده است، بنابراین می توان نتیجه گ۰5/۰آلفاي تحقیق ) ( کمتر از= sig ۰۰۰/۰محاسبه شده )

شگاه که احساس خود توانمندي با افراد موفق وانگیزه و گرایش به پژوهش در دانشجویان و اساتید دان
گیزه (، یعنی افزایش یا کاهش میزان احساس خود توانمندي در انr=322/۰)رابطه وجود دارد  فرهنگیان

 تاثیر مثبت ومعنی داري داشته است. دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان و گرایش به پژوهش
 فوق را نشان می دهد. هاي ( نتایج آزمون فرضیه۹جدول شماره )

 
 و انگیزه پژوهشعوامل پیرسون بین  r:آزمون معنی داري (۹)جدول

 (nتعداد مشاهدات) (sigسطح معنی داري) (rضریب همبستگی) مالك -متغیرپیش بین
 346 ۰۰۰/۰ 241/۰ با انگیزه پژوهش همكاري علمیمشوق 

 346 ۰۰۰/۰ -221/۰ با انگیزه پژوهش بازدارندة همكاري علمی
 346 ۰۰۰/۰ 31۹/۰ با انگیزه پژوهش  درونی انگیزة
 346 ۰۰۰/۰ 3۸3/۰ با انگیزه پژوهش  بیرونی انگیزة

 346 ۰۰۰/۰ 322/۰ با انگیزه پژوهش احساس خود توانمندي
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 انگیزه تحقیق و پژوهش(برازش مدل تحلیل رگرسیون چندگانه)برازش عوامل تعیین کننده 
ن متغیر پیش بیپنج  به عنوان متغیر مالك با  انگیزه تحقیق و پژوهشپس از تحلیل رگرسیونی 

نتایج بدست آمده نشان می دهد که متغیرهاي پیش بین، این متغیر وارد مدل رگرسیونی شده و می 
رت دیگر را مورد تبیین قرار دهد، به عبا انگیزه تحقیق و پژوهشدرصد از تغییرات مالك یعنی  16تواند 

 مربوط به متغیرهاي پیش بین است و انگیزه تحقیق و پژوهشدرصد از واریانس متغیر مالك یعنی 16
 مدل تبیینی بر اساس نتایج تحلیل واریانس معنی دار می باشد.

 
 ل رگرسیون چندگانه و خالصه مدل رگرسیونی برازش شده(:  آماره هاي تحلی1۰جدول)

 دوربین واتسون خطاي معیار ضریب تعیین تصحیح شده ضریب تعیین ضریب هبستگی چندگانه

3۹6/۰ 157/۰ 152/۰ 5۰۰/3 72/1 
 

 (: تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره11جدول)

 F sig میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغییرات

  1۰7/3۹۰ 2 214/7۸۰ اثر رگرسیونی
۸44/31 

 

 
۰۰۰/۰ 

 25۰/12 343 ۸۸1/42۰1 باقیمانده

 - 345 ۰۹5/4۹۸2 جمع کل

 
 انگیزه تحقیق و پژوهش(:  آماره هاي متغیر وارده در مدل برازش رگرسیونی 12جدول)

 B Std.B Beta T sig نام متغیر

 ۰۰۰/۰ 375/1۰ - 434/1 ۸۸۰/14 عرض از مبدأ

 ۰۰۰/۰ 61۹/6 34۸/۰ ۰31/۰ 2۰3/۰ انگیزه  بیرونی

 ۰46/۰ -۰۰6/2 -1۰5/۰ 3۹/۰ -۰7/۰ عوامل بازدارنده

 
با  -( 1۰5/۰عوامل بازدارنده ) + ( 34۸/۰انگیزه  بیرونی ) + (۸۸۰/14= ) انگیزه تحقیق و پژوهش

یش بینی کننده خوبی اینكه دیگر متغیرها در مدل حضور ندارند ولی این بدین معنی نیست که آنها پ
نیستند، بلكه تنها به این معنی است که بقیه متغیرها به طور معنی دار در مدل نقش ندارند. از میان 
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بیشترین تاثیر را در پیش بینی میزان «  انگیزه  بیرونی»متغیرهایی که در مدل باقی مانده اند. متغیر
 دارا می باشند. انگیزه تحقیق و پژوهش

 

 یري:بحث و نتیجه گ
وقتی بحث انگیزه  وگرایش به پژوهش به میان می آید، یكی از موضوعات مهم مراکز علمی و 

گردد. ساختار نظام دانشگاهی جهت مطرح می ،دانشگاهی که توسعه علمی و پژوهشی کشورمان هست
 میلهمكاري ع عوامل مشوّقدر ارتباط با  الف( هاي علمی طراحی شده است.تولید علم و انجام پژوهش

محیطی  عوامل مشوّقدر بعد  باشد.می عوامل مشوّق فردي محیطی و عوامل مشوّقکه شامل دو بعد 
 شگران پژوهزمینه تعامل دانشگاه فرهنگیان  باید مدیران، سیاست گذاران و برنامه ریزان امور پژوهشی 

ه بودجیند. فراد فراهم نمااموجود در دانشگاه دربارة کار و تخصص علمی اطالعات کافی در منابع با ارائه 
تظارات مطابق ان دانشگاه مشوقهاي مادي و معنويکنند.  تأمینرا و امكانات مورد نیاز همكاریهاي علمی 

و  دانشجویانترغیب و تشویق اعضاي هیات علمی،  ؛عوامل مشوّق فرديدر بعد  .گران ارائه کنندپژوهش
زام جانبه از همه فعاالن پژوهشی، اعمایت همهپژوهشگران به انجام فعالیت هاي علمی و پژوهشی و ح

است باید مد نظر مدیران، سی و...و پژوهشگران به کنگره هاي معتبر  دانشجویاناعضاا هیات علمی و 
ر ( د137۹) نتایج تحقیق متین دانشگاه فرهنگیان بوده باشد.گذاران و برنامه ریزان امور پژوهشی 

جة کمبود تجهیزات و منابع، مشكل نیروي انسانی، کمبود بود مطالعة وضعیت نهادهاي پژوهشی ایران،
 کند.پژوهش، عدم وجود ابزار پیشرفته و... را از جمله مشكالت اساسی نهادهاي پژوهشی معرفی می

 ،(13۸4كاران)هم و کیانپور،(13۸2پور)تقی و سواري ،(13۸1) جوادیاننتایج حاصل با نتایج تحقیقات 
  (مطابقت دارد.2۰۰7تین)،(2۰۰2همكاران) ساکس ،(13۸۸) الهیفضل

 عوامل بازدارنده فردي، عوامل بازدارندة محیطی)عوامل بازدارندة همكاري علمیب(در ارتباط با 
دانشگاه ( مدیران، سیاست گذاران و برنامه ریزان امور پژوهشی عوامل بازدارندة فرایندي ـ ساختاريو

سیاست  و مدیریت و سازمانی رویكردهاي در اصالحات انجامفرهنگیان  باید به رفع این موانع از طریق 
 پژوهش زمینه در اساتید اي حرفه هاي بنیه تقویت و توانمندسازي هاي برنامه اجراي پژوهشی، گذاري

 توسط پژوهشی هاي فعالیت انجام براي علمی و مادي، مالی مناسب منابع و شرایط کردن فراهم و
توجه و اهتمام  فرهنگیان، شی و زیرمجموعه آن در واحدهاي دانشگاهاساتید، ایجاد پست معاونت پژوه
هاي تحقیقاتی کاربردي و حمایت از ها و طرحگسترش ایده پژوهش،جدي به تدوین بودجه ساالنه 

 اسدي و،(13۹۰کریمیان، صباغیان و صالح پور)نتایج تحقیق  و... اقدام نمایند. نخبگان و پژوهشگران
  دارد.با نتایج حاصل مطابقت ( 2۰1۰) باکان و کالسان لو، و (13۹1همكاران)
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ی و امكانات آموزش، سرمایة فرهنگی و خانوادگی پ( در ارتباط با انگیزه بیرونی)که شامل:
مدیران، سیاست گذاران و  هاي مسئوالن(اجتماعی و توجه و حمایت پژوهشی دانشگاه، میزان تعامالت

 پژوهشی عملكرد بهبود دانشگاه فرهنگیان  باید به رفع این موانع از طریقبرنامه ریزان امور پژوهشی 
 مدیریت مالی و اداري، ساختار سازمانی، در اصالحات انجام نیازمند طرفی از انسانی علوم در اساتید

سرمایة فرهنگی و  هاي بنیه تقویت و توانمندسازي ، پژوهشی وتدوین استراتژي سیاست گذاري
هاي ی و پژوهشی دانشگاه، میزان تعامالت اجتماعی و توجه و حمایتامكانات آموزش، خانوادگی
 ( اسدي و13۹۰و همكاران) دهقانی اقدام نمایند. در این زمینه نتایج تحقیقات مسئوالن
  با نتایج حاصل مطابقت دارد.(2۰۰7) تین و( 2۰۰2همكاران) و ساکس ،(13۹1همكاران)

و  موفقیت، اطالعات و دانش پیشین و مسند مهارگذاري ت( در ارتباط با انگیزه درونی)که شامل:
ه بدانشگاه فرهنگیان  باید سیاست گذاران و برنامه ریزان امور پژوهشی  مدیران، (شكست در گذشته

ي نمندي مورد نیاز اعضاارتقاي توا پژوهشی، هاينامه ترویج و اطالع رسانی آیین رفع این موانع از طریق
اده از توانمندي هاي موجود پژوهشی، استف-هاي علمیجهت استفاده از دوره دانشجویان هیات علمی و

 در این زمینه نتایج دام نمایند.هاي فرهنگی اقدر کل کشور و رایزن دانشگاه فرهنگیانهاي دواح

 و مهتابو (2۰۰4سوماتیپاال) ،(13۹۰کریمیان، صباغیان و صالح پور)(، 13۹1الهی)فضل تحقیقات
  با نتایج حاصل مطابقت دارد. (2۰12همكاران)

یاست گذاران و برنامه ریزان امور پژوهشی مدیران، س خودتوانمندي ث( در ارتباط با احساس
پژوهشی -حمایتی، توانمندسازي علمیسیاست هاي  دانشگاه فرهنگیان  باید به رفع این موانع از طریق

ی و با تشكیل کارگاههاي تخصص دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیانهاي و استفاده از ظرفیت
 ،(13۹1ناعمی و رخشانی) قاتنتایج تحقی هاي علمی اقدام نمایند. در این زمینهانجمن

اصل حبا نتایج  (2۰13) همكاران و ( کاین2۰1۰) باکان و کالسان لو،، (2۰۰7) تین ،(2۰۰4سوماتیپاال)
  مطابقت دارد.

ة علّی با عالق طوراز منظر تاثیرات مثبت، خودتوانمندي رشدیافته به (؛ 2۰۰6طبق نظر هیدي)
ده ا حال حاضر، تئوري انگیزشی که بر یك چارچوب شناختی مبتنی بورشدیافته درونی ارتباط دارد. ت

ا در ات آنهباورها و انتظار ه و حاصلرا بعنوان نتیج و اساتید است که انگیزة  دانشجویان است، ارزش کار
می توان نتیجه گرفت که هر چقدر میزان نماید. خصوص چگونگی مطلوبیت یك فعالیت توصیف می

 به گرایش و و انگیزه بیشتر شود فرهنگیان اساتید دانشگاه و در دانشجویان احساس خودتوانمندي
 آنها بیشتر می شود و برعكس. در پژوهش
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 :منابع

 .35 ـ 32 ص کلیات،: ماه ،کتابآن مزایاي و هاشیوه: تألیف در همكاري(. 13۸3) محمدرضا امیري،
مجله دانشگاه علوم  .«پژوهش یتاهم مورد در پزشكی دانشجویان نگرش(. »13۸1)یحیی جوادیان،

 .22 شماره .درمانی قزوین –پزشكی وخدمات بهداشتی 
 رهش یتدول ايهاهگشدان یملع اتیه ايضاع یشژوهپ زهیگرانب روثم لوامع یررسب(. 13۹4)راصن ،واهرخیخ

 .نروده دواح .یالماس آزاد اهگشدان .یوزشآم تریدیم ارشد کارشناسی نامه پایان ران.هت
 انسانی علوم کتب دوینت و مطالعه سازمان: تهران .مبانی سازمان و مدیریت(. 13۸5)علی رضائیان،

  هشتم. چاپ سمت. دانشگاهها.
 لهمجونظرات.  دیدگاهها :تهران پزشكی علوم دانشگاه در پژوهش انداز چشم(. 13۸3)اکبر علی زینالو،

 .6۹-6۸ صص اصفهان. پزشكی علوم دانشگاه .13۸3سال .7شماره .پزشكی علوم در آموزش
 و اساتید ازدیدگاه تحقیقات انجام موانع(. »13۸۹)دریس فاطمه و کاظمیان افسانه و منیژه سرشتی،

 ..۸شماره .هاي آموزشراهبرد .«شهرکرد پزشكی علوم دانشگاه کارکنان
 اعضاا دیدگاه از نور پیام دردانشگاه پژوهش موانع بررسی(. »13۸2)ورپتقی منوچهر و کریم سواري،

 .نورکاشان پیام دانشگاه .اولین همایش ملی توسعه دانشگاه مجازي .«هفت منطقه علمی هیئت
 ورزشی وعلوم بدنی تربیت دررشته پژوهش مشكالت و موانع شناسایی(. »13۸6)الهروح مختاري، عرب

شته پایان نامه کارشناسی ارشد ر .«تكمیلی تحصیالت دانشجویان دیدگاهکشوراز دولتی دانشگاههاي
 . تهران دانشگاه بدنی تربیت دانشكده .تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 سایت پژوهشكده تعلیم و تربیت مدرسه. و کالس در پژوهش و تحقیق ضرورت(. 13۸6)ملیحه نیا، عشقی
 گلستان.  و پرورش استان  آموزش  سازمان

 علمی هیئت اعضاي دیدگاه از علم تولید موانع بندي والویت شناسایی(. »13۸۸)اله سیف ی،اله فضل
 .127-142ص .141 شماره .فصلنامه معرفت .«قم استان هايدانشگاه

هاي . فصلنامه اسالم و پژوهشدانشجویی هايپژوهش بر مؤثر بازدارنده عوامل(. 13۹1)الهسیف الهی،فضل
 .1۸4-165، صفحه 13۹1اره اول، بهار و تابستان سال چهارم، شم ،تربیتی

 (. بررسی موانع وچالشهاي تولید علم در13۹۰کریمیان، زهرا، صباغیان، زهرا و صالح پور، بهرام)
بهار و  4 شماره سوم. . سالایران عالی آموزش انجمن دوفصلنامه دانشگاههاي علوم پزشكی.

 .13۹۰ تابستان
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 نظام در پژوهش موانع بررسی (.13۸4)همایون ناجی، و سارا آرتی، وانه؛پر زیاري، بهمن مریم؛ کیانپور،

 علوم پژوهشی دانشگاه نشریه کارشناسان. و علمی هیأت اعضاي مسؤالن، دیدگاه، از پزشكی علوم

 (.6-14)صص . 5۹ شماره .اصفهان پزشكی
 دانشگاهها انسانی علوم کتب وتدوین مطالعه . سازمان(. رواشناسی یادگیري13۸۹)حسین آبادي، لطف

  (.سمت)

ن، (. کتابچه اساسنامه دانشگاه فرهنگیا13۹1معاونت آموزشی و پژوهشی اساسنامه دانشگاه فرهنگیان)
 . چاپ دانشگاه فرهنگیان.13۹1اردیبهشت ماه

 انجام به دانشجویان گرایش بر مؤثر عوامل  بررسی(. 13۹1)حسن محمد رخشانی، و حسن ناعمی،
 قابل.سایت مدیا ساب، سبزوار  پزشكی لومع دانشگاه در پژوهش

 (.research.medsab.ac.ir)دسترسی
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Abstract 

The purpose of this study is Factors affecting motivation research among 

students and professors in Farhangian University. The research method is 

descriptive. The population was 3212 people. The sample was 346 male students 

and professors chosen randomly from Farhangian University in East Azarbaijan, 

West Azarbaijan and Ardebil, based on their contribution in sample. Measuring 

devices are based on researcher’s questionnaire and its content validity was 

measured by the use of teachers and education experts’ judgment. The reliability of 

the questionnaire was calculated by Cronbach's alpha that is equal to 0/836. Spss 

software was used for data analysis. The results show that there is a significant and 

direct relationship between encouraging factors in scientific cooperation, extrinsic 

motivation, intrinsic motivation and the sense of self-empowerment and research 

motivation among students and professors in Farhangian University. There is a 

direct and significant relationship between discouraging factors in scientific 

cooperation and research motivation among students and professors in Farhangian 

University. It can be concluded that whenever the level of scientific cooperation, 

extrinsic motivation, intrinsic motivation, and the sense of self-empowerment 

increases, research motivation also will increase among students and professors and 

vice versa. Whenever the level of discouraging factors in scientific cooperation 

rises, the research motivation will increase among educators, students and 

professors, and vice versa. 

 

Key words: Encouraging scientific cooperation, discouraging factors, Extrinsic 

Motivation, Intrinsic Motivation, the Sense of Self-Empowerment and research 

motivation 
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