ارائه مدل تجربه پژوهشي و ارتباط آن با روحيه پژوهشگري و خودكارآمدي پژوهشي دانشجويان دوره
كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري
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هر كشوري براي توسعه و ترقي نيازمند فعاليتهاي پژوهشي سازمان يافته است .از آنجا كه دانشجويان به
عنوان نيروهاي پويا و آينده ساز در هر جامعه شناخته مي شوند ،بنابراين بايد موانع اجراي پژوهش در بين آنها
شناسايي و اقدامات الزم جهت برطرف كردن آنها انجام گردد .هدف تحقيق حاضر ،ارائه مدل تجربه پژوهشي و
ارتباط آن با روحيه پژوهشگري و خودكارآمدي پژوهشي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي
واحد ساري مي باشد و روش اجراي آن توصيفي از نوع همبستگي است .جامعه آماري مورد مطالعه در اين تحقيق
كليه دانشجويان در حال تحصيل دوره كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري در نيمسال دوم سال
تحصيلي  ۱351-59به تعداد  9۱۱2نفر مي باشد .حجم نمونه آماري براساس جدول كرجسي و مورگان و به روش
نمونه گيري تصادفي طبقه اي  36۱نفر تعيين گرديد .براي گردآوري داده ها از روش هاي كتابخانه اي و ميداني
استفاده شده است .ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش سه پرسشنامه محقق ساخته تجربه پژوهشي ،روحيه
پژوهشگري و خودكارآمدي پژوهشي مي باشد .روايي محتوايي پرسشنامههاي مذكور توسط اساتيد راهنما و مشاور
و متخصصان اين حوزه تأييد و پايايي آنها با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ به ترتيب ( 0/5۱ ،0/33و )0/36
برآورد گرديد .جهت تجزيه و تحليل داده ها از دو روش آماري شامل آمار توصيفي (درصد فراواني ،شاخصهاي
ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (روش هاي ناپارامتري آزمون ويلكاكسون ،آزمون همبستگي اسپيرمن،
رگرسيون نيرومند و معادالت ساختاري) استفاده شده است .جهت آناليز از نرم افزار  Spssو ليزرل استفاده شده
است .يافته هاي حاصل از تحقيق مؤيد آن است كه ارتباط همزمان بين متغيرهاي پيش بين با متغير مالك برقرار
بوده و همچنين روحيه پژوهشگري نقش ميانجي در رابطه بين تجربه پژوهشي با خودكارآمدي پژوهشي داشته
است.
واژگان كليدي :تجربه پژوهشي ،روحيه پژوهشگري ،خودكارآمدي پژوهشي ،دانشجويان تحصيالت تكميلي
تاريخ دريافت59/۱0/2۱:

تاريخ پذيرش56/2/۱1 :

’Presenting a research experience model and its relation to researchers
morale and research self-efficacy of postgraduate students of Islamic
Azad University of Sari
 .۱كارشناسي ارشد مديريت آموزشي ،واحد ساري ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ساري ،ايران
Email: Leila.mardani99@gmail.com
 .2استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري ،گروه مديريت آموزشي ،واحد ساري ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ساري،
ايران Email:m_taghvaeeyazdi@yahoo.com
 .3استاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري ،گروه مديريت آموزشي ،واحد ساري ،دانشگاه آزاد اسالمي ،ساري ،ايران
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Abstract
Every country requires organized research activities for its development and
advancement. Since students are recognized as dynamic forces and future architects
in each community, obstacles to research implementation should be identified
among them and necessary steps should be taken to eliminate them. The purpose of
this study was to present a model of research experience and its relationship to
researchers’ morale and research self-efficacy of postgraduate students of the
Islamic Azad University of Sari. The study adopted a descriptive-correlational
method. The statistical population of this study consisted of all post-graduate
students studying in the second semester of the academic year 2102-0931 at the
Islamic Azad University of Sari totaling 2002 students. The sample size of 960
students was determined on the basis of krejcie-morgan sample size table and chosen
through stratified random sampling. Library and field methods were used to collect
data. The data gathering tool in this research consisted of three researcher-made
questionnaires related to research experience, researchers’ morale and research selfefficacy. The content validity of the questionnaires was verified by the supervisors,
consultants and experts in this area and their reliability was estimated using
Cronbach's alpha coefficient (0931, 3031 and 0631), respectively. To analyze the data,
two statistical methods including descriptive statistics (frequency percentage, mean
and standard deviation) and inferential statistics (non-parametric Wilcoxon test,
Spearman correlation test, regression analysis and structural equations) were used.
SPSS and LISREL software were also used for analysis. The findings of the research
confirm that there is a concurrent relationship between the predictor variables and
the criterion variable while the researchers’ morale shows a mediating role in the
relationship between research experience and research self-efficacy.
Keywords: Research experience; Researchers' morale; Research self-efficacy;
Graduate students
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در دنياي امروز دانشگاه ها به عنوان بستر اصلي تفكر ،تتبع و تفحص مسائل مبتال به جامعه
شناخته شدهاند .هماكنون همه كشورها در تالشند تا نقش دانشگاهها را در توسعه ملي و ارتقاي
دانش و تكنولوژي مورد توجه قرار دهند و اين موضوع در دو جهت پيگيري ميشود :اول،
آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص و دوم ،انجام پژوهش جهت توسعه مرزهاي دانش و
تكنولوژي .امروزه يكي از مهمترين مقوله هاي مورد توجه در آموزش عالي موضوع "آموزش
مبتني بر پژوهش" و برداشت هاي مختلف از چگونگي اجراي آن است .كاهش فاصله موجود
بين حوزه هاي آموزش و پژوهش با ورود پژوهش به بدنه آموزش عالي و به ويژه در حوزه
آموزشي امكان پذير است (انتويستل.)2002 ۱،
سنت حاكم بر آموزش عالي در كشورهاي پيشرفته ،حداقل در پنجاه سال گذشته ،تربيت
نيروي انساني با كيفيت عالي و مناسب براي حل مشكالت جامعه بوده است .دانشگاه ها
كوشيده اند تا بروندادهاي آنان داراي تفكري خالق باشند ،بتوانند تفكرات خود را انتقال دهند،
مسئله گشايي كنند و در نهايت نقش مهمي را در بهبود زندگي خود و ديگران ايفا نمايند .اين
كشورها به منظور پيشرفت ،آموزش و پرورش و آموزش عالي را بر همه چيز ديگر مقدم شمرده
اند .در ايران نيز مسئله تربيت نيروي انساني متخصص به منظور خودكفايي داخلي مد نظر
مسئولين و برنامه ريزان كشور بوده است و در همين راستا گام هاي مهمي در راستاي توسعه
آموزش عالي و به خصوص دانشجويان تحصيالت تكميلي برداشته شده است (آراسته.)۱332 ،
شايد عمده ترين فقداني كه در زمينه فعاليت هاي پژوهشي احساس مي شود ،شناخت موانع
موجود و تنگناهاي پژوهش از ديدگاه محوري ترين عناصر يعني دانشجويان باشد ،چرا كه اولين
قدم براي از ميان برداشتن موانع و مشكالت ،شناسائي و شناخت آنهاست و در صورت آگاهي از
آنها مي توان راه حل هاي اجرايي مناسب با آنها را پيدا كرد (بهزادي.)۱331 ،
سنجش "تجربه پژوهشي" 2در واقع به دست آوردن اطالعات در زمينه كيفيت محيط
پژوهشي فراهم شده از سوي نظام آموزشي (دانشگاه) براي دانشجويان كارشناسي ارشد در
راستاي انجام كار پژوهشي (پايان نامه) مي باشد (پارك و همكاران.)2001 3،

1- Entwistle
2- Research Experience
3- Park & et al
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اگر عوامل مؤثر بر "خودكارآمدي پژوهشي" ۱اين قشر از جامعه مورد بررسي قرار گيرد،
آسيب هاي ناشي از عدم توانايي در انجام پژوهش كه گريبان گير دانشجويان است شناسايي مي
شود و دانشگاه مي تواند با در نظر گرفتن برنامه هايي در رفع اين آسيب ها به دانشجويان ياري
رساند .آگاهي اساتيد و مربيان از خودكارآمدي پژوهشي دانشجويان نيز ،مي تواند نقش بسزايي
در تربيت دانشجويان پژوهشگر داشته باشد .لذا آزمون سازي در اين حيطه و ارزشيابي ميزان
آن و يا ارائه الگويي براي ارزيابي آن ضروري است.
پرورش و توسعه "روحيه پژوهشي" 2از مهمترين اقدامات جهت ساختن جامعه علمي به
شمار مي آيد .از دريچه پژوهش مي توان به فردايي علمي تر دست يافت كه بهتر از امروز باشد
و به جاست كه راه رسيدن به آينده اي درخشان در پرتو توسعه پژوهش باز شود تا بتوان دست
هايي هدايت گر را در دست هاي طالب آن قرار داد.
بنابراين ،اهميت و ضرورت انجام اين تحقيق اين است كه مي تواند پاسخگوي بسياري از
مسائل و مشكالت انگيزشي دانشجويان در انجام پژوهش و همچنين كمک بزرگي براي اعضاي
هيأت علمي جهت شناسايي نقاط قوت و ضعف دانشجويان شان در انجام پژوهش باشد .از اين
رو شناخت تجربه پژوهشي و روحيه پژوهشگري و رابطه آنها با خودكارآمدي پژوهشي به منظور
ارتقاي سطح كمي و كيفي پژوهش ،ضرورتِ دو چندان دارد.
تجربه پژوهشي پرسو جو يا بررسياي است كه توسط دانشجويان هدايت شده و دانشي
اصيل يا مشاركتي خالق در شاخهاي از علم ايجاد مينمايد (هالستد .)۱551 3،با وجود اينكه
حل تنگناها و چالشهاي پيشروي دانشجويان تحصيالت تكميلي در امر پژوهش نيازمند
شناسايي و درك بازدارنده ها و نارساييهاي موجود مي باشد ولي متأسفانه نظر دانشجويان در
ارزيابي تجربههاي خود از آموزشعالي ناديده گرفته شده و بررسي بازخوردهاي دانشآموختگان
در اين زمينه مورد غفلت قرار گرفته است (درنان .)2003 ،1اين در حالي است كه دانش
آموختگان يک گروه آموزشي ،وضعيت كيفيت آموزشي و پژوهشي گذشته آن را به خوبي به
تصوير مي كشند.

1. Research Self-Efficacy
2. Researcher Spirituality
3. Halstead
4. Drennan
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لِو و همكاران )20۱0( ۱احساس اطمينان دانشجويان نسبت به توانايي هايشان و تصور آنها
از مهارت هاي پژوهشي شان را خودكارآمدي پژوهشي مي نامند و اعتقاد دارند از مهمترين
عوامل مؤثر بر انجام پژوهش مي باشد (لِو و همكاران .)20۱0 ،زيرا اضطراب و ترديد در توانايي
انجام پژوهش و خودكارآمدي پژوهشي پايين از عواملي هستند كه مي توانند در يادگيري،
آموزش و تمايل به انجام پژوهش و همچنين مشاركت علمي بيشتر دانشجويان در اين زمينه
اختالل ايجاد كنند و باعث تضعيف عملكرد آنان شوند (بالتس و همكاران.)20۱0 2،
روحيه پژوهشي به عنوان يک عامل ،مجموعه اي از ويژگي هاي عاطفي متمايز درون فردي
است كه فرد را به سمت موقعيت هاي چالش برانگيز سوق مي دهد و فرد تا زمان كشف
حقيقت به شيوه اي علمي بر جستجو و پيگيري پافشاري مي كند .اين روحيه بيشتر به صورت
ساختاري و خودجوش ايجاد مي شود (شيرزاد .)۱35۱ ،در واقع ،اين ويژگي در افراد سبب مي
شود كه افراد نسبت به اطالعات حساس و كنجكاو گردند (شيرزاد ،۱35۱ ،موسايي و احمدزاده،
 .)۱333كنجكاوي نيز به نوبه خود باعث ايجاد انگيزش دروني براي انجام پژوهش مي شود
(بالنگر2002 3،؛ نقل از :كانتر.)2006 1،
بسياري از دانشجويان تحصيالت تكميلي با يادگيري پژوهش و انجام دادن آن سر و كار
دارند بنابراين توجه به پژوهشهاي انجام شده در كشور ميتواند موجب پيشرفت علمي كشور
در زمينههاي گوناگون علمي گردد .باتوجه به مطالب پيش گفته ،تاكنون پژوهشي در اين زمينه
در دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري و در كشور انجام نشده است ،بنابراين محقق درصدد است
دريابد آيا براي تجربه پژوهشي در رابطه با روحيه پژوهشگري و خودكارآمدي پژوهشي
دانشجويان دوره كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري مي توان مدلي ارائه نمود؟
سوأل هاي تحقيق
 -۱سوأل اصلي
آيا براي تجربه پژوهشي در رابطه با روحيه پژوهشگري و خودكارآمدي پژوهشي دانشجويان
دوره كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري مي توان مدلي ارائه نمود؟
1. Lev
2. Baltes
3. Balengre
4. Kanter
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 -2سوأالت ويژه
 -۱آيا وضعيت تجربه پژوهشي دانشجويان در سطحي باالتر از متوسط است؟
 -2آيا وضعيت روحيه پژوهشگري دانشجويان در سطحي باالتر از متوسط است؟
 -3آيا وضعيت خودكارآمدي پژوهشي دانشجويان در سطحي باالتر از متوسط است؟
 -1آيا ميان تجربه پژوهشي دانشجويان با زيرمؤلفههاي خودكارآمدي پژوهشي رابطه
وجود دارد؟
 -9آيا ميان روحيه پژوهشگري دانشجويان با زيرمؤلفه هاي خودكارآمدي پژوهشي رابطه
وجود دارد؟
 -6آيا ميان تجربه پژوهشي دانشجويان با زيرمؤلفه هاي روحيه پژوهشگري رابطه وجود
دارد؟
پيشينه تحقيق
با مرور پيشينه پژوهش در اين موضوع ،مطالعه اي كه مستقيماً رابطه تجربه پژوهشي و
روحيه پژوهشگري با خودكارآمدي پژوهشي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد را مورد مطالعه
قرار داده باشد يافت نشد .با اين وجود در داخل و خارج از كشور به پژوهش هايي برخورديم كه
متغيرهاي مورد نظر را به صورت دو به دو يا جداگانه مورد مطالعه قرار داده اند .در اينجا ابتدا
به مهمترين پژوهش هاي داخل كشور پرداخته مي شود.
رضايي و همكاران ( ،)۱352نيز در پژوهش خود با عنوان "بررسي تجربه پژوهشي
دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاههاي تهران و تربيت مدرس با سنجش تجربه پژوهشي در
شش بعد" گزارش كردند كه دانشجويان از گسترش مهارتهاي پژوهشي ،شفاف سازي هدف ها
و معيارها ،فرايند ارزيابي پايان نامه و سرپرستي پايان نامه در حد زياد رضايت دارند ولي رضايت
مندي آنان از زيرساخت ها ،امكانات و جو فكري در حد متوسط است.
شيرزاد ( ،)۱35۱نيز در پايان نامه خود با عنوان "ساخت و اعتباريابي مقياس روحيه
پژوهشي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد" ،ويژگي هاي روحيه پژوهشي را شامل
كنجكاوي ،پشتكار در حل مسئله مؤثر ،مديريت اعمال تكانشي ،سعه صدر ،مسئوليت پذيري و
توانايي انجام كار گروهي دانسته است ،كه همين عوامل خود ميتواند فرد را براي انجام پژوهش
هاي بيشتر برانگيزاند.
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صالحي ( ،)۱350در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان "بررسي رابطه بين عوامل
مؤثر بر خودكارآمدي پژوهشي دانشجويان و انگيزش تحقيق آنها از طريق يک الگوي علي" از
پرسشنامه محقق ساخته استفاده نموده بود كه نتايج نشان داد خودكارآمدي پژوهشي ،انگيزش
پژوهشي و عوامل مؤثر بر خودكارآمدي دو به دو به هم همبستگي دارند و انگيزش پژوهشي به
خوبي از طريق خودكارآمدي پژوهشي و عوامل مؤثر بر خودكارآمدي قابل پيش بيني است.
شيربيگي و صالحي ( ،)۱335در پژوهشي تحت عنوان "رابطه بين خودكارآمدي پژوهشي و
نگرش نسبت به تحقيق" به اين نتيجه رسيدند كه بين خودكارآمدي پژوهشي و نگرش نسبت
به تحقيق رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
داورپناه و بهزادي ( ،)۱333در مقاله اي با عنوان "بررسي عوامل مؤثر بر تجربه پژوهشي
دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه فردوسي مشهد" يكي از اهداف پژوهش خود را شناسايي
مشكالت موجود در تجربه پژوهشي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد بيان كردند .نتيجه
تحقيقات بيانگر آن است كه مشكالت در  5گروه شامل انتخاب موضوع ،نگارش طرح مقدماتي
پژوهش ،دست رسي به منابع ،گردآوري اطالعات ،تحليل و توصيف آماري داده ها ،نگارش پايان
نامه ،كمبود زمان ،نحوه ارتباط با استاد راهنما ،روند اداري دانشگاه ،دانشكده و گروه آموزشي
قرار داشتند.
دوزي سرخابي و همكاران ( ،)۱333تحقيقي با عنوان "بررسي عوامل مؤثر بر تجارب
پژوهشي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه شهيد بهشتي" انجام دادند .يافته ها نشان داد،
ميزان رضايت دانشجويان از تجارب پژوهشي خود در دانشگاه شهيد بهشتي در سطح متوسط
است .بنابراين تغيير در ساختار آموزشي دانشگاه ها و ارتباط ارگانيک با فعاليت هاي پژوهشي
يكي از مفروضات بهبود وضعيت كيفيت تجارب پژوهشي دانشجويان مي باشد.
اريموتو و همكاران ،)20۱2( ۱در پژوهشي با هدف "بررسي برنامه هاي دكتري در كشور
ژاپن" نشان داد كه بيشتر دانشجويان تحصيالت تكميلي ارزيابي پاييني از منابع مالي،
زيرساخت ها و امكانات پژوهشي ،منابع انساني (شامل استادان راهنما و كارشناسان) دارند.
تارابان و لوگو ،)20۱2( 2در پژوهشي تحت عنوان "بررسي عوامل دانشگاهي تأثيرگذار بر
تجارب پژوهشي دانشجويان" به اين نتيجه رسيدند كه پيشبينهاي مهم تجارب پژوهشي
1. Arimoto & et al
2. Taraban & Logue
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دانشجويان ،معدل باال ،اعتبار دانشگاه ،اعتبار دوره هاي آزمايشگاهي ،جنسيت ،رشته تخصصي و
فراواني جلسات اساتيد و گروه همساالن ميباشد .دانشجويان پسر در پرسشنامه تجربه پژوهشي
ميانگين باالتري نسبت به دانشجويان دختر به دست آوردند .همچنين دانشجويان با معدل
كمتر از متوسط و دانشجويان با مشاركت متوسط يا كمتر از متوسط در پژوهش بعد از فارغ
التحصيل شدن از لحاظ پژوهشي اُفت كردند .منافع حاصل از پژوهش توسط رشته تحصيلي
متفاوت مي باشد .روي هم رفته نتايج اين پژوهش نشان داد كه دانشجويان از انجام دادن
پژوهش سود نمي برند.
عبداهلل و ايوانس ،)20۱2( ۱در تحقيقي با عنوان "ارتباط بين تحقيقات دانشجويان
تحصي الت تكميلي با ويژگي هاي فردي و آموزش هاي نظارتي اساتيد راهنما" نشان دادند،
تجربه دانشجويان در گسترش مهارت هاي پژوهشي ،استاد راهنما و هدف هاي پروژه پژوهشي
بيش از حد متوسط و از نظر زيرساخت ها و جو فكري در حد متوسط بود .همچنين توسعه
مهارت هاي پژوهشي رابطه معناداري با خودكارآمدي دارد و دانشجويان داراي خودكارآمدي
باال ،تجربه مثبت تري در زمينه توسعه مهارت هاي پژوهشي دارند.
فواد ،)20۱2( 2در بررسي تحقيقي با عنوان "خودكارآمدي پژوهشي دانشجويان كارشناسي
ارشد" نشان داد كه بيش از  20درصد از دانشجويان در زمينه مواردي مانند ارائه نتايج به
صورت دقيق ،استفاده از روش هاي آماري مناسب ،تدوين فرضيه ها و پرسش ها ،استفاده از
روشهاي تحقيق مناسب ،استفاده از شاخصهاي مناسب براي روايي و پايايي داده ها ،ارتباط
نتايج تحقيق با نتايج پژوهش هاي انجام شده پيشين ،از خودكارآمدي پايين و نيز كمتر از 9
درصد در زمينه هاي گزينش عنوان مناسب براي پژوهش ،نوشتن تنگناها و محدوديت هاي
تحقيق ،استفاده از اينترنت و پايگاه هاي اطالعاتي الكترونيكي در بررسي ادبيات ،رعايت صداقت
و اصول اخالقي پژوهش داراي باور خودكارآمدي پاييني بودند.
گومز و همكاران ،)20۱2( 3نيز در تحقيقي با عنوان "بررسي نقش خودكارآمدي افراد در
كوهنوردي و صعود از قله ها" به نتايج مشابهي رسيدند .آنها در تحليل هاي همبستگي خود به
اين نتيجه رسيدند كه ترس ها و عدم اطمينان افراد نسبت به توانايي هايشان ،روي تالش آنها

1. Abdullah & Evans
2. Fouad
3. Gomez & et al
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براي فتح قله مؤثر است .عدم ترس و اطمينان به توانايي در باالرفتن از صخره ،باعث احساس
راحتي در فرد مي شود تا بتواند با آرامش براي توسعه مهارت هاي خود برنامه ريزي كند.
هانتر و همكاران ،)2006( ۱در پژوهش خود به بررسي "نقش پژوهش دانشجويان تحصيالت
تكميلي بر گسترش و ارتقاي مهارتهاي شناختي ،فردي و حرفهاي آنان" پرداختند .اين
پژوهش در  1دانشكده هنر اجرا گرديد ،جايي كه اساتيد و دانشجويان به طور مشترك روي
پروژه اي خاص فعاليت مي نمودند .اطالعات حاصل از اين پژوهش از طريق مصاحبه با اساتيد و
دانشجويان گردآوري شد .در اين پژوهش نظر دانشجويان و اساتيد آنان در خصوص دستاورد-
هاي دانشجويان از تجربه پژوهشي مدنظر قرار گرفت .عواملي همچون تفكر و عمل همانند
دانشمندان ،مبدلشدن به يک دانشمند ،كسب مهارتهاي فردي و حرفهاي ،ترغيب دانشجويان
براي آمادگي براي ورود به مقاطع باالتر و گسترش ساير مهارت هاي دانشجو ،توسط وي مورد
مطالعه قرار گرفتند .يافته هاي پژوهش نشان داد كه رشد قابل مالحظه اي در درك عملي و
فكري دانشجويان نسبت به چگونگي انجام پژوهش توسط دانشمندان ،مهارت هاي تفكر
انتقادي و مسأله گشا و ماهيت دانش علمي ،ايجاد گرديده است و بسياري از دانشجويان توانايي
خودشان در كسب دانش ،تفكر انتقادي و چگونگي خلق و چارچوب دهي به مسائل پژوهشي را
بهبود بخشيدهاند .در خصوص مبدل شدن به دانشمندان نيز ،نيمي از اساتيد ( ،)%92به مشاهده
تغييراتي در رفتار و منش دانشجويان همچون كنجكاوي ،ابتكار ،هراس كمتر از اشتباه و خطر
پذيري بيشتر ،اذعان نمودند .در مورد مؤثر بودن تجربه پژوهشي در افزايش عالقه و ميل به
رفتن به مقطع باالتر ،هر دو گروه اساتيد و دانشجويان به اهميت نه چندان زياد آن اشاره
نمودند و تنها به فوايد عملي تجربه پژوهشي در ايجاد آمادگي دانشجويان براي فعاليت در
مقاطع باالتر اشاره نمودند.
روش شناسي پژوهش
اين تحقيق ،از نظر روش گردآوري داده ها «توصيفي» از نوع «همبستگي» و از نظر هدف
«كاربردي» ميباشد .جامعه آماري مورد مطالعه در اين تحقيق كليه دانشجويان درحال تحصيل
دوره كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري در نيمسال دوم سال تحصيلي -59
 ۱351به تعداد  9۱۱2نفر مي باشد .حجم نمونه آماري بر اساس جدول كرجسي و مورگان و به
1. Hunter, Laursen & Seymour
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روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي  36۱نفر تعيين گرديد .براي گردآوري داده ها از دو روش
كتابخانه اي و ميداني كه شامل سه پرسشنامه محقق ساخته تجربه پژوهشي ،روحيه پژوهشگري
و خودكارآمدي پژوهشي ميباشد ،استفاده شده است .روايي محتوايي پرسشنامه هاي مذكور
توسط اساتيد راهنما و مشاور و متخصصان اين حوزه تأييد و پايايي آنها با استفاده از ضريب
آلفاي كرونباخ به ترتيب ( 0/5۱ ،0/33و  )0/36برآورد گرديد .جهت تجزيه و تحليل داده ها از
دو روش آماري شامل آمار توصيفي (درصد فراواني ،شاخص هاي ميانگين و انحراف معيار) و
آمار استنباطي ( روش هاي ناپارامتري آزمون ويلكاكسون ،آزمون همبستگي اسپيرمن ،رگرسيون
نيرومند و معادالت ساختاري) استفاده شده است و جهت آناليز از نرم افزار  Spssو ليزرل
استفاده گرديد.
يافته ها
آمار توصيفي داده ها
جدول  .6بررسي توزيع درصد فراواني دموگرافيك (جمعيت شناختي)

دموگرافيک (جمعيت شناختي)
جنسيت

رده سني

وضعيت تاهل

دانشكده محل تحصيل
گروه آموزشي

مذكر
مونث
 29سال و كمتر
 26-30سال
 3۱-39سال
 36-10سال
باالي  10سال
مجرد
متاهل
علوم انساني
علوم پايه و فني مهندسي
علوم پزشكي
علوم تربيتي

فراواني

درصد
فراواني

۱13
۱33
۱6
50
۱۱3
32
60
59
266
210
۱۱1
1
19

15/3
90/1
1/1
21/5
3۱/3
22/1
۱6/6
26/3
13/1
66/9
3۱/6
۱/5
20/13
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رشته تحصيلي (دانشكده علوم
انساني)

روانشناسي
حسابداري و مديريت مالي
مديريت اجرايي
مديريت دولتي
تربيت بدني و علوم ورزشي
حقوق
زبان انگليسي
رياضي
فيزيک
زيست شناسي
مهندسي برق
مهندسي كامپيوتر
مهندسي مكانيک
مهندسي عمران
مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي
مهندسي معماري
مديريت خدمات بهداشتي و درماني
مديريت آموزشي
برنامه ريزي درسي
برنامه ريزي آموزشي
تكنولوژي آموزشي
روانشناسي باليني
روانشناسي عمومي
حسابداري
مديريت اجرايي-استراتژيک
مديريت دولتي-مديريت نيروي انساني
مديريت دولتي-مديريت مالي دولتي
مديريت ورزشي-مديريت بازاريابي در
ورزش
حقوق و جزا و جرم شناسي

91
۱9
23
20
5
23
۱6
9
9
۱0
2۱
20
5
5
۱0
29
1
12
۱۱
۱۱
۱۱
13
۱۱
۱9
23
۱۱
5

۱1/56
1/۱6
1/16
9/91
2/15
6/31
1/13
۱/35
۱/35
2/11
9/32
9/91
2/15
2/15
2/11
6/53
۱/51
۱۱/6
3/0
3/0
3/0
۱۱/5
3/0
1/2
1/3
3/0
2/9

5

2/9

23

6/1
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رشته تحصيلي (دانشكده علوم پايه و
فني مهندسي)

رشته تحصيلي (دانشكده علوم
پزشكي)
گرايش تحصيلي
سابقه كار پژوهشي
نحوه آشنايي با كار پژوهشي
وضعيت اشتغال در طول تحصيل
نوع اشتغال

درجه علمي استاد راهنما

تعداد جلسات مالقات با استاد راهنما

آموزش زبان انگليسي
آموزش رياضي
فيزيک (حالت جامد)
زيست شناسي-ميكروبيولوژي
مهندسي برق-قدرت
مهندسي كامپيوتر-نرم افزار
مهندسي مكانيک-تبديل انرژي
مهندسي عمران-مهندسي و مديريت
ساخت
مهندسي كشاورزي (ترويج و آموزش
كشاورزي)
مهندسي منابع طبيعي-صنايع چوب
مهندسي معماري

۱6
9
9
۱0
2۱
20
5

1/1
۱/1
۱/1
2/3
9/3
9/9
2/9

5

2/9

3

2/2

2
29

0/6
6/5

مديريت خدمات بهداشتي و درماني

1

۱/5

220
۱1۱
33
323
۱33
223
259
66
۱53
51
0
395
۱
۱
39

60/5
35/۱
۱0/9
35/9
36/3
63/2
3۱/1
۱3/3
61/۱
32/5
0/0
55/1
0/3
0/3
5/1

بدون گرايش
داراي گرايش
دارد
ندارد
آزاد
سازمان
شاغل
غير شاغل
تمام وقت
پاره وقت
مربي
استاديار
دانشيار
استاد
يک بار در هفته
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دو بار در هفته
دو هفته يک بار
سه هفته يک بار
ماهي يک بار
كمتر از  900هزار تومان
بين  900هزار تا  ۱ميليون تومان
بين  ۱تا  ۱/9ميليون تومان
بين  ۱/9تا  2ميليون تومان
بيش از  2ميليون تومان
درآمد خاصي ندارم

درآمد ماهيانه

۱0
۱16
۱23
12
۱1
13
51
31
95
62

2/3
10/1
39/9
۱۱/6
3/5
۱3/3
26/0
23/3
۱6/3
۱1/2

جدول  .4بررسي شاخص هاي توصيفي متغيرهاي تحقيق

متغير

تجربه پژوهشي

خودكارآمدي پژوهشي

ميانگين

انحراف معيار

ابعاد
-۱فرايند تصويب طرح مقدماتي پايان نامه
 -2استاد راهنما
 -3زيرساخت ها و امكانات دانشگاه
 -1ارائه شرايط و زمينه هاي رشد فكري
 -9گسترش مهارت ها
 -6شفاف سازي معيارها و اهداف
 -1آزمون پايان نامه
تجربه پژوهشي
-۱خودكارآمدي آماري و تحليلي
 -2خودكارآمدي در مفهوم پردازي
 -3خودكارآمدي در روش و اجرا

1/19
3/۱6
1/53
9/91
3/09
3/00
1/۱2
15/29
9/31
6/61
6/32

۱/10
۱/31
2/23
۱/62
۱/31
۱/21
۱/59
6/56
۱/91
۱/11
2/۱5

 -1خودكارآمدي در پژوهش كيفي

6/۱0

۱/91

 -9خودكارآمدي گزارش نويسي

6/۱1

۱/63

 -6خودكارآمدي در مهارت ها و تبحرها

6/60

۱/39

 -1اخالق

1/00

۱/61

خودكارآمدي پژوهشي

11/66

1/55
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روحيه پژوهشگري

-۱رفتارهاي خالقانه
 -2تفكر انتقادي و حل مسئله
 -3تالش مستمر

6/15
3/06
3/39

 -1كنجكاوي و پرسشگري

1/10

2/09
۱/91
۱/39
2/00

 -9حساسيت به محيط
 -6اعتماد به نفس
روحيه پژوهشگري

1/15
3/03
16/33

2/09
۱/11
3/32

ميانگين پاسخ به هر يک از متغيرهاي اصلي تحقيق و زير ابعاد آنها در جدول  2آمده است.
نتايج نشان ميدهد متغير تجربه پژوهشي داراي ميانگين  ،15/29خودكارآمدي پژوهشي
 11/66و روحيه پژوهشگري داراي ميانگين  16/33شده است.
آمار استنباطي داده ها
بررسي فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اول تحقيق :وضعيت تجربه پژوهشي و مؤلفه هاي آن در دانشجويان در سطحي
باالتر از متوسط است.

جدول  .9نتايج آزمون ويلكاكسون در فرضيه اول
متغير

ميانه
مشاهده شده

ميانه
مورد انتظار

آماره ويلكاكسون

مقدار احتمال

 -۱فرايند تصويب طرح مقدماتي پايان
نامه

1/9

6

16951/9

0/000

 -2استاد راهنما

3/0

6

90993/9

0/000

 -3زيرساخت ها و امكانات دانشگاه

9/0

6

۱2301/0

۱/00

 -1ارائه شرايط و زمينه هاي رشد فكري

9/9

6

۱۱15۱/0

۱/00

 -9گسترش مهارت ها

3

6

99212/9

0/000

 -6شفاف سازي معيارها و اهداف

3

6

99261/0

0/000

44

ارائه مدل تجربه پژوهشي و ارتباط آن با روحيه پژوهشگري و خودكارآمدي ...
 -1آزمون پايان نامه

1

6

35611/9

0/000

تجربه پژوهشي

15

12

99533/0

0/000

بررسي جدول  3نشان داد در سطح خطاي  0/09تجربه پژوهشي و تمامي مؤلفه هاي آن
بجز ( زيرساخت ها و امكانات دانشگاه و ارائه شرايط و زمينه هاي رشد فكري) بيشتر از سطح
متوسط مي باشند زيرا مقادير احتمال نظيرشان كمتر از  0/09مي باشد .لذا فرض صفر براي
تمامي مؤلفه هاي تجربه پژوهشي بجز (زيرساخت ها و امكانات دانشگاه و ارائه شرايط و زمينه
هاي رشد فكري) و نمره كل تجربه پژوهشي رد و فرض يک تأييد مي شود .يعني مي توان ادعا
نمود وضعيت تجربه پژوهشي و مؤلفه هاي آن از ديد دانشجويان در دانشگاه آزاد اسالمي واحد
ساري در سطحي باالتر از متوسط است.
فرضيه دوم تحقيق :وضعيت روحيه پژوهشگري و مؤلفه هاي آن در دانشجويان در سطحي
باالتر از متوسط است.

جدول  .2نتايج آزمون ويلكاكسون در فرضيه دوم

ميانه
مشاهده شده

ميانه
مورد انتظار

آماره
ويلكاكسون

مقدار احتمال

 -۱رفتارهاي خالقانه

6/9

6

29126/0

0/000

 -2تفكر انتقادي و حل مسئله

3/0

6

9۱321/9

0/000

 -3تالش مستمر

5/0

6

601۱3/0

0/000

 -1كنجكاوي و پرسشگري

1/90

6

11913/0

0/000

 -9حساسيت به محيط

1/90

6

12603/9

0/000

 -6اعتماد به نفس

3/90

6

16162/9

0/000

متغير
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روحيه پژوهشگري

36

11

60309/9

0/000

بررسي جدول  1نشان داد در سطح خطاي  0/09روحيه پژوهشگري و تمامي مؤلفه هاي
آن بيشتر از سطح متوسط مي باشند زيرا مقادير احتمال نظيرشان كمتر از  0/09مي باشد .لذا
فرض صفر براي روحيه پژوهشگري و تمامي مؤلفه هاي آن رد و فرض يک تأييد مي شود .يعني
مي توان ادعا نمود وضعيت روحيه پژوهشگري و مؤلفه هاي آن از ديد دانشجويان در دانشگاه
آزاد اسالمي واحد ساري در سطحي باالتر از متوسط است.
فرضيه سوم تحقيق :وضعيت خودكارآمدي پژوهشي و مؤلفه هاي آن در دانشجويان در
سطحي باالتر از متوسط است.

جدول  .4نتايج آزمون ويلكاكسون در فرضيه سوم
ميانه
مشاهده شده

ميانه
مورد انتظار

آماره
ويلكاكسون

مقدار احتمال

متغير
 -۱خودكارآمدي آماري و تحليلي

6

6

۱21۱5/0

0/5۱1

 -2خودكارآمدي در مفهوم پردازي

6/9

6

239۱۱/9

0/000

 -3خودكارآمدي در روش و اجرا

6/9

6

۱1325/9

0/00۱

 -1خودكارآمدي در پژوهش كيفي

6

6

۱3016/0

0/۱31

 -9خودكارآمدي گزارش نويسي

6

6

۱9066/9

0/069

23159/0

0/000

 -6خودكارآمدي در مهارت ها و تبحرها

6/9

6
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 -1اخالق

1

6

25135/0

0/000

خودكارآمدي پژوهشي

19

12

1۱112/9

0/000

براساس جدول  9فرض صفر براي تمامي مؤلفه هاي خودكارآمدي پژوهشي بجز
(خودكارآمدي آماري و تحليلي ،خودكارآمدي در پژوهش كيفي و خودكارآمدي گزارش نويسي)
و نمره كل خودكارآمدي پژوهشي رد و فرض يک تأييد مي شود .يعني مي توان ادعا نمود
وضعيت خودكارآمدي پژوهشي و مؤلفه هاي آن از ديد دانشجويان در دانشگاه آزاد اسالمي
واحد ساري در سطحي باالتر از متوسط است.
فرضيه چهارم تحقيق :ميان تجربه پژوهشي دانشجويان با خودكارآمدي پژوهشي و مؤلفه
هاي آن رابطه وجود دارد.
جدول  .1بررسي ارتباط بين تجربه پژوهشي دانشجويان با خودكارآمدي پژوهشي و مؤلفه هاي آن
خودكارآمدي پژوهشي و مؤلفه هاي آن

متغير
مستقل:
تجربه
پژوهشي

شاخص

آماري
و تحليلي

مفهوم
پردازي

روش و
اجرا

پژوهش
كيفي

گزارش
نويسي

مهارتها
و تبحرها

اخالق

پژوهش
كلي

R

0/۱۱1

0/232

0/3۱1

0/۱۱1

0/213

0/۱95

0/۱16

0/2۱9

R2

0/0۱3

0/091

0/۱00

0/0۱1

0/062

0/029

0/03۱

0/016

N

36۱

36۱

36۱

36۱

36۱

36۱

36۱

36۱

P

0/03۱

0/000

0/000

0/021

0/000

0/002

0/00۱

0/000

بررسي جدول  6نشان مي دهد ارتباط تجربه پژوهشي با خودكارآمدي آماري و تحليلي
 ،0/۱۱1خودكارآمدي مفهوم پردازي  ،0/232خودكارآمدي روش و اجرا  ،0/3۱1خودكارآمدي
پژوهش كيفي  ،0/۱۱1خودكارآمدي گزارش نويسي  ،0/213خودكارآمدي مهارت ها و تبحرها
 ،0/۱95اخالق  0/۱16و در نهايت با نمره كل خودكارآمدي پژوهشي  0/2۱9مي باشد.
فرضيه پنجم تحقيق :ميان روحيه پژوهشگري دانشجويان با خودكارآمدي پژوهشي و مؤلفه
هاي آن رابطه وجود دارد.
جدول  .4بررسي ارتباط بين روحيه پژوهشگري دانشجويان با خودكارآمدي پژوهشي و مؤلفه هاي آن
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خودكارآمدي پژوهشي و مؤلفه هاي آن

متغير
مستقل:
روحيه
پژوهشگري

شاخص

آماري
و تحليلي

مفهوم
پردازي

روش و
اجرا

پژوهش
كيفي

گزارش
نويسي

مهارتها
و تبحرها

اخالق

پژوهش
كلي

R
R2

0/362

0/323

0/120

0/351

0/321

0/33۱

0/330

0/931

0/۱3۱

0/۱03

0/۱16

0/۱93

0/۱09

0/۱19

0/۱05

0/239

N

36۱

36۱

36۱

36۱

36۱

36۱

36۱

36۱

P

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

بررسي جدول  1نشان مي دهد ارتباط روحيه پژوهشگري با خودكارآمدي آماري و تحليلي
 ،0/362خودكارآمدي مفهوم پردازي  ،0/323خودكارآمدي روش و اجرا  ،0/120خودكارآمدي
پژوهش كيفي  ،0/351خودكارآمدي گزارش نويسي  ،0/321خودكارآمدي مهارت ها و تبحرها
 ،0/33۱اخالق  0/330و در نهايت با نمره كل خودكارآمدي پژوهشي  0/931مي باشد.
فرضيه ششم تحقيق :ميان تجربه پژوهشي دانشجويان با روحيه پژوهشگري و مؤلفه هاي
آن رابطه وجود دارد.

جدول  .4بررسي ارتباط بين تجربه پژوهشي دانشجويان با روحيه پژوهشگري و مؤلفه هاي آن
روحيه پژوهشگري و مؤلفه هاي آن

متغير
مستقل:
تجربه
پژوهشي

شاخص

رفتارهاي
خالقانه

تفكر
انتقادي و
حل مسئله

تالش
مستمر

كنجكاوي و
پرسشگري

حساسيت
به محيط

اعتماد
به نفس

پژوهش
كلي

R
R2

0/313

0/321

0/253

0/291

0/233

0/203

0/331

0/۱۱3

0/۱09

0/036

0/066

0/091

0/013

0/۱۱2

N

36۱

36۱

36۱

36۱

36۱

36۱

36۱

P

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000
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بررسي جدول  3نشان مي دهد ارتباط تجربه پژوهشي با رفتارهاي خالقانه  ،0/313تفكر
انتقادي و حل مسئله  ،0/321تالش مستمر  ،0/253كنجكاوي و پرسشگري  ،0/291حساسيت
به محيط  ،0/233اعتماد به نفس  0/203و در نهايت با نمره كل روحيه پژوهشگري  0/331مي
باشد.
بررسي فرضيه اصلي :ميان تجربه پژوهشي و روحيه پژوهشگري دانشجويان با خودكارآمدي
پژوهشي رابطه وجود دارد.
جدول  .3بررسي ارتباط همزمان تجربه پژوهشي و روحيه پژوهشگري دانشجويان با خودكارآمدي
پژوهشي
RSE3

برآورد
M
هوبر

برآورد پارامتر

Wald test
R2

انحراف
معيار

T

df

P

مقدار ثابت

-

-

-

20/2۱

2/36

1/016

393

0/000

روحيه
پژوهشگري

6/59

۱

0/000

0/331

0/09

1/91

393

0/000

65/93

۱

0/000

0/113

0/016

۱0/25

393

0/000

۱/۱9

۱3/2

تجربه
پژوهشي

0/9066

آماره

df

P

ضريب
مدل

T-TEST

بررسي جدول  5نشان مي دهد در سطح خطاي  0/09با استفاده از آزمون والد ارتباط
همزمان ميان تجربه پژوهشي و روحيه پژوهشگري دانشجويان با خودكارآمدي پژوهشي برقرار
بوده است .برآورد شاخص خطا برابر با  ۱/۱9است و درصد تبيين واريانس متغير وابسته
خودكارآمدي پژوهشي با دو متغير تجربه پژوهشي و روحيه پژوهشگري برابر با  90/66درصد
بوده است .نتايج آزمون  Tنشان مي دهد تمامي ضرايب در مدل باقي مي ماند .لذا مدل برازشي
براي متغير وابسته با استفاده از رگرسيون نيرومند به صورت زير مي باشد:
روحيه پژوهشگري ( + )0/331تجربه پژوهشي ( = 20/2۱ + )0/113خودكارآمدي پژوهشي
بررسي مدل مفهومي
11- Residual scale estimate
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جهت بررسي مدل مفهومي از نرم افزار ليزرل استفاده شده است .ابتدا شاخص هاي برازش
مدل و سپس مدل ضرايب استاندارد و مسير مقادير  tارائه مي گردد.
جدول  .65بررسي شاخص هاي برازندگي مدل

شاخص برازش
درجه آزادي
كاي اسكوار
نسبت كاي دو به درجه آزادي
ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد
شاخص برازش هنجار شده
شاخص برازش هنجار نشده
شاخص برازش مقايسه اي يا تطبيقي
ريشه ميانگين مربعات باقي مانده
ريشه ميانگين مربعات باقي مانده استاندارد
نيكويي برازش
نيكويي برازش اصالح شده

عالمت اختصاري
DF
Chi-Square
Chi-Square/DF
RMSEA
NFI
NNFI
CFI
RMR
SRMR
GFI
AGFI

مقادير برآورد شده
۱61
525/11
9/96
0/۱2
0/36
0/36
0/33
0/23
0/05۱
0/13
0/13

همان گونه كه در جدول  ۱0مالحظه ميشود ،شاخص هاي ميزان انطباق يا نيكويي برازش
همه در سطح قابل قبول و متوسط قرار دارند و مدل برازشي تأييد مي گردد.

ارائه مدل تجربه پژوهشي و ارتباط آن با روحيه پژوهشگري و خودكارآمدي ...

شكل  .6مدل پايه با مقادير تي

شكل  .4مدل پايه با ضرايب استاندارد مسير (بار عاملي)
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شكل  .9مدل پايه با ضرايب مسير

در بررسي شكل  ۱كه شامل مقادير  tبراي مدل ساختاري و اندازه گيري است و شكل  2كه
مقادير بار عاملي را براي مدل ساختاري و اندازه گيري نشان مي دهد و در شكل  3كه ضرايب
مسير مدل ساختاري و اندازه گيري لحاظ گرديد ،مالحظه مي شود تمامي ضرايب معني دار مي
باشند .ارتباط همزمان بين متغير هاي پيش بين با متغير مالك برقرار بوده و همچنين روحيه
پژوهشگ ري نقش ميانجي در رابطه بين تجربه پژوهشي با خودكارآمدي پژوهشي داشته است.
بحث و نتيجه گيري
دانشجويان در مقاطع باالي تحصيالت تكميلي نقش مهمي در بهبود فرايندهاي آموزشي و
گسترش خدمات علمي در جامعه دارند .لذا كسب مهارت هاي مربوط به پژوهش از اهميت
بااليي برخوردار است .نوع نگرش دانشجويان به تحقيق كه نشأت گرفته از باورهايشان است
براي سوق يافتن و يا فرار آنها در عرصه پژوهش نقش مهمي دارد و ميتواند عامل مهمي
محسوب شود (داورپناه و بهزادي .)۱333 ،اما نكته مهم اين است كه خود پژوهش نيز نيازمند
آموزش است چرا كه پژوهش در حقيقت يک فن است و روشهاي مختلفي دارد كه يادگيري و
به كار بستن آنها جز با آموزش ميسر نيست (ستايش .)۱353 ،اما متأسفانه هنوز فرهنگ

ارائه مدل تجربه پژوهشي و ارتباط آن با روحيه پژوهشگري و خودكارآمدي ...
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پژوهش در كشور ما نهادينه نشده و باور راستين براي پژوهش در بخش هاي گوناگون آموزشي
و فرهنگي تقويت نشده است كه بتوان از آن در جهت توسعه و پيشرفت كشور استفاده كرد.
در اين تحقيق تجربه پژوهشي در بين دانشجويان در سطحي باالتر از متوسط بوده و در
اكثريت ابعاد آن از رضايت مطلوب برخوردار بودند و تنها در عوامل زير ساخت ها و امكانات
دانشگاه و ارايه شرايط و زمينه هاي رشد فكري در حد متوسط رضايت ديده شد كه يافته هاي
تحقيق با يافته رضايي و همكاران ( )۱352كه به بررسي تجربه پژوهشي دانشجويان تحصيالت
تكميلي دانشگاه هاي تهران و تربيت مدرس پرداخته اند همسو بوده است .رضايي و همكاران
در مطالعه خود گزارش كرده اند كه مهارت هاي پژوهشي ،شفاف سازي هدف ها و معيارها،
فرايند ارزيابي پايان نامه و سرپرستي پايان نامه دانشجويان در حد رضايت بخش بوده ولي
رضايت مندي آنان از زيرساخت ها ،امكانات و جو فكري در حد متوسط است .بهزادي ()۱331
در بررسي تجربه پژوهشي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه فردوسي مشهد و دوزي
سرخابي و همكاران ( ،)۱333در بررسي عوامل مؤثر بر تجارب پژوهشي دانشجويان تحصيالت
تكميلي دانشگاه شهيد بهشتي تغيير در ساختار آموزشي دانشگاه ها و ارتباط ارگانيک با فعاليت
هاي پژوهشي را از مفروضات بهبود وضعيت كيفيت تجارب پژوهشي دانشجويان عنوان كرده
اند .همچنين يافته هاي تحقيق با يافته كارول ،)20۱0( ۱اسماعيل و همكاران،)20۱۱( 2
فوردلويد ،)20۱۱( 3اريموتو و همكاران ( ،)20۱2عبداهلل و ايوانس ( ،)20۱2نيز همسو بوده به
طوري كه همگي زيرساختها و امكانات دانشگاه و زمينه هاي رشد فكري را مهمترين عامل در
تجربه پژوهشي ميدانند كه بايد بر روي توسعه و گسترش بيشتر آنها در ميادين علمي و
پژوهشي اقدام گردد.
از ديگر يافته هاي تحقيق مي توان به روحيه پژوهشگري در تحقيق اشاره داشت كه در اين
مطالعه روحيه دانشجويان در حد مطلوبي بوده است هر چند رفتار خالقانه نسبت به ساير مؤلفه
ها در سطح پايين تري قرار داشته است .يافته ها با نتايج تحقيق شيرزاد ( ،)۱35۱همسو بوده
به طوري كه وجود كنجكاوي ،پشتكار در حل مسئله مؤثر ،مديريت اعمال تكانشي ،سعه صدر،
مسئوليت پذيري و توانايي انجام كار گروهي ،همگي مي تواند انگيزه و روحيه فرد را براي انجام
پژوهش هاي بيشتر برانگيزاند.
1. Caroll
2. Ismail & et al
3. Ford Lloyd
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در فرضيه سوم تحقيق بررسي وضعيت خودكارآمدي پژوهشي در دانشجويان دانشگاه آزاد
اسالمي واحد ساري نشان داد خودكارآمدي آماري و تحليلي ،خودكارآمدي در پژوهش كيفي و
خودكارآمدي گزارش نويسي در بين دانشجويان پايين بوده كه يافته هاي تحقيق با يافته هاي
ميراه ،)20۱0( ۱كه در پژوهش خود اظهار داشت مهارت هاي روش تحقيق ،تجزيه و تحليل
آماري در دانشجويان در سطح پاييني بود همسو بوده است .همچنين نتايج تحقيق در اين
فرضيه با يافته هاي تحقيق فواد ( ،)20۱2همسو بوده به طوري كه وي در گزارش خود اعالم
داشته خودكارآمدي پژوهشي دانشجويان كارشناسي ارشد در زمينه مواردي مانند ارائه نتايج به
صورت دقيق ،استفاده از روش هاي آماري مناسب ،تدوين فرضيه ها و پرسش ها ،استفاده از
روش هاي تحقيق مناسب ،استفاده از شاخص هاي مناسب براي روايي و پايايي داده ها ،ارتباط
نتايج تحقيق با نتايج پژوهش هاي انجام شده پيشين ،از خودكارآمدي پايين برخوردار بوده اند.
در بررسي ارتباط بين تجربه پژوهشي دانشجويان با خودكارآمدي پژوهشي و مؤلفه هاي آن
رابطه مثبت و معني داري مشاهده گرديد كه نتايج تحقيق با يافته هاي تحقيق هاي مشابه در
اين راستا همسو بوده است .به طوري كه عبداهلل و ايوانس ( ،)20۱2در تحقيقي نشان دادند،
توسعه مهارت هاي پژوهشي رابطه معناداري با خودكارآمدي دارد و دانشجويان داراي
خودكارآمدي باال تجربه مثبت تري در زمينه توسعه مهارت هاي پژوهشي دارند .همچنين در
مطالعه مشابه ديگر ،بيكن و همكاران )20۱0( 2اثرات محيط آموزشي را بر خودكارآمدي
پژوهشي دانشجويان مورد بررسي قرار داده اند و رابطه مثبت و معني داري گزارش نمودند به
طوري كه تجارب يادگيري يكي از عوامل مؤثر بر خودكارآمدي پژوهشي گزارش گرديد و در
دانشجوياني كه دوره هاي كوتاه مدت تحقيق كلينيكي را گذرانده بودند از خودكارآمدي باالتري
برخوردار بودند.
در بررسي ارتباط بين روحيه پژوهشگري دانشجويان با خودكارآمدي پژوهشي و مؤلفه هاي
آن رابطه مثبت و معني داري مشاهده گرديد كه نتايج تحقيق با يافته هاي تحقيق هاي مشابه
در اين راستا همسو بوده است .به طوري كه صالحي ( ) ۱350در نتايج تحقيق خود بيان داشت
خودكارآمدي پژوهشي ،انگيزش پژوهشي و عوامل مؤثر بر خودكارآمدي دو به دو به هم
همبستگي دارند و انگيزش پژوهشي به خوبي از طريق خودكارآمدي پژوهشي و عوامل مؤثر بر
1. Meerah
2. Bakken & et al

ارائه مدل تجربه پژوهشي و ارتباط آن با روحيه پژوهشگري و خودكارآمدي ...

14

خودكارآمدي قابل پيش بيني است .شيربيگي و صالحي ( ،)۱335نيز در پژوهشي تحت عنوان
"رابطه بين خودكارآمدي پژوهشي و نگرش نسبت به تحقيق" به اين نتيجه رسيدند كه بين
خودكارآمدي پژوهشي و نگرش نسبت به تحقيق رابطه مثبت و معناداري وجود دارد كه با يافته
هاي تحقيق همسو بوده است .الن ،)2003( ۱در بيان نتايج پژوهش خود اظهار داشت افرادي
كه خود را باارزش تلقي ميكنند داراي سطح خودكارآمدي باالتر و عملكرد مطلوب تري هستند
و افرادي كه خود را باارزش نمي پندارند شكست را مي پذيرند و به كاهش سطح خودكارآمدي
خود كمک مي كنند.
در بررسي ارتباط بين تجربه پژوهشي با روحيه پژوهشگري و مؤلفه هاي آن رابطه مثبت و
معني داري مشاهده گرديد كه نتايج تحقيق با يافته هاي تحقيق هاي مشابه در اين راستا
همسو بوده است به طوري كه محمودي و همكاران ( ،)۱333در پژوهشي بيان داشته اند كه
رفتار و حمايت اساتيد منجر به ايجاد انگيزه براي تحقيق و پژوهش مي شود و اينكه فراواني،
كيفيت و استحكام تعامل هاي دانشجويان و اساتيد تأثير قابل مالحظه اي بر رشد و توسعه ي
فكري دانشجويان دارد .سيمور و همكاران )2001( 2و هانتر و همكاران ( ،)2001نيز در پژوهش
هاي جداگانه مزيت هاي تجربه پژوهشي را مورد مطالعه قرار دادند و به اين نتيجه دست يافتند
كه پژوهش ،فوايد بسياري براي دانشجويان در بر دارد و فرايند تجربه پژوهشي در كسب مهارت
هاي فردي و حرفه اي مانند تفكر انتقادي و مسئله گشا اثرگذار بوده است.
در نهايت از ديگر يافته هاي تحقيق مي توان به ارتباط مثبت و معني داري كه به طور
همزمان بين تجربه پژوهشي و روحيه پژوهشگري با خودكارآمدي پژوهشي وجود داشته است
ا شاره داشت كه در تبيين يافته هاي مربوط به اين ارتباط بين متغيرهاي مطالعه تحقيق مشابه
اي كه همزمان به اين سه متغير پرداخته باشد يافت نشد.
پيشنهاد ميشود با حمايت از محقق ،جوّسازماني مساعد جهت ترغيب دانشجو براي تحقيق
فراهم گردد ،برگزاري جلسات بحث گروهي و تعامل با اساتيد از سوي مسئولين آموزشي تا
زمينه هاي رشد فكري دانشجويان تحصيالت تكميلي فراهم گردد ،برگزاري كارگاه هاي آموزشي
با مدرسين متخصص و متبحر در راستاي كسب مهارت هاي تحقيقاتي و پژوهشي ،افزايش
امكانات پژوهشي همانند امكانات ابزاري و مكاني از قبيل آزمايشگاه ،افزايش بودجه هاي
1. Lun
2. Seymour
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تحقيقاتي دانشگاه ها از ديگر عامل هايي است كه بايد از سوي برنامه ريزان مورد توجه قرار
گيرد تا با ارتقا تجربه پژوهشي ،خودكارآمدي پژوهشي افزايش يابد ،تقويت نگرش و باورهاي
مثبت دانشجويان نسبت به پژوهش منجر به ارتقاء روحيه پژوهشگري و با اثر بخشي آن باعت
خودكارآمدي ميگردد ،كمک در تهيه مقاله براي ارسال به كنفرانسهاي منطقهاي و بينالمللي
و در صورت پذيرش ،كار بر روي پوستر يا ارائة شفاهي در كنفرانس ،همكاري با هيئت علمي در
تهيه ژورنال براي ارائه نتايج حاصل از تحقيقات مشترك خود به يک مجله علمي از ديگر
راهكارهاي كسب تجربه پژوهشي و ارتقاء خودكارآمدي پژوهشي ميباشد .پيشنهاد مي گردد در
آينده هر يک از عوامل تبيين كننده تجربه پژوهشي در قالب پژوهشي جداگانه و به صورت
مفصل مورد بررسي قرار گيرد تا تمامي جزئيات مورد توجه و دقت نظر قرار گيرد ،در پژوهش
هاي آينده از روش هاي پژوهش كيفي و آميخته براي فهم عميق خودكارآمدي استفاده گردد،
انجام تحقيقاتي با در نظر گرفتن عوامل روانشناختي مؤثر بر روحيه پژوهشگري دانشجويان مي
تواند موجب شناخت بيشتر اين موضوع گردد.
منابع
.۱
.2
.3

.1

.9
.6

آراسته ،حميدرضا .)۱332( .نقش آموزش عالي در چشم انداز توسعه ايران ،۱101
رهيافت .12-33 ،3۱
بهزادي ،حسن .)۱331( .بررسي تجربه پژوهشي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه
فردوسي مشهد و عوامل مؤثر بر آن ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه فردوسي مشهد.
بهزادي ،حسن و داورپناه ،محمدرضا .)۱333( .بررسي عوامل موثر بر تجربه پژوهشي
دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه فردوسي مشهد ،مجله مطالعات تربيتي و
روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد.290-221 ،)2( ۱0 ،
رضايي ،م ،عباسي ،ع و موسوي ،س .)۱352( .تجربه پژوهشي دانشجويان تحصيالت
تكميلي ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه هاي تهران و تربيت مدرس ،فصلنامه پژوهش
مديريت آموزش كشاورزي.۱00-35 ،29 ،
ستايش ،حسن .)۱353( .نقش مدارس و معلمان در تقويت و توسعه تفكر پژوهشي.
منبع.http://www.ettelaat.com/etiran/?p=13190 :
شيربيگي ،ناصر و صالحي ،صالح .)۱335( .نگرش و خودكارآمدي دانشجويان تحصيالت
تكميلي در تحقيق ،مجموعه مقاالت دومين همايش ملي انجمن آموزش عالي ايران.
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دانشگاه فردوسي مشهد.
 .3صالحي ،منيره .)۱350( .ميزان و عوامل مؤثر بر خودكارآمدي و انگيزش پژوهشي
دانشجويان براساس نظريه شناختي -اجتماعي بندورا ،پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه
فردوسي مشهد.
 .5محمودي ،حسين ،پازارگادي ،مهرنوش و عبادي ،عباس .)۱333( .ارزشيابي تجربه
آموزشي اساتيد از ديدگاه دانشجويان تحصيالت تكميلي ،مجله راهبردهاي آموزش2 ،
(.۱6-۱3 ،)2
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ياس.223-2۱5 ،۱3 ،
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دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه شهيد بهشتي ،مطالعات تربيتي و روانشناسي
دانشگاه فردوسي مشهد.۱00-33 ،)۱( ۱0 ،
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