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هدف پژوهش حاضرررر بررسررری شرررا های
روانسررنجی مقیاس عوامل دانشررگاهی مر ر بر
تجربهی پژوهشرری در دانشررجويان تحصرری ت
تکمیلی دانشررر گاه چمران اهواز بود .جام عهی
آماری اين پژوهش شرررامل کلیهی دانشرررجويان
تح صی ت تکمیلی دان شگاه شهید چمران اهواز
در سررال تحصرریلی  ، 1396-95که تعداد آنها
 1130نفر بود  .از اين ت عداد  325نفر بهعنوان
نمونهی پژوهش با روش نمونهگیری تصرررادفی
طبقهای انتخاب شدند .مقیاس به کار گرفته شده
در پژوهش عبارت بود از مقیاس تاربان و لوگی
( )2012که دارای  32ماد و دربرگیر نده پنج
زير مقیاس فرعی طرز فکر پژوهشررری ،طرز فکر
دانشگاهی ،حمايت اساتید ،حمايت همک سی و
روش های تحقیق اسرررت .اعتبار مقیاس با روش
آلفای کرونباخ و باز آزمايی محاسرربه شررد که به
ترتیب ضرررايب مطلوبی معادل  0/85و  0/82به
دسررت آمد .برای بررسرری روايی مقیاس از روش
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Abstract

The purpose of the present study was to
investigate the psychometric Indices of
the scale of academic factors affecting
the research experience in graduate
students of Chamran University of
Ahwaz. The statistical population of this
study included all graduate students of
Shahid Chamran University in Ahwaz in
the academic year 1365-96, whose
number was 1130. From this, 325 people
were selected as a research sample by
stratified random sampling method. The
scale used in the study was the Tarban
and Logue scale (2012), which has 32
materials and includes five sub-scales of
research thinking, academic thinking,
teacher support, peer support and
research methods. The Reliability of the
scale was calculated using Cronbach's
alpha and Test retest That's respectively
in satisfactory coefficients of 0.85 and
0.82, Was obtained. To verify the validity
of the scale, the confirmatory factor

 * . 1نويسنده مسئول :دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید
Email: yasergaravand2015@gmail.com
چمران اهواز:
 . 2استاديار گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
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تحلیل عاملی تأيیدی ا ستفاده شد شا های
برازش مدل نشررران از برازش مناسرررب مدل و
درنتیجه روا بودن مقیاس دا شتند ،نتايج آزمون
تی نشررران داد که بین دانشرررجويان مرد و زن
ازل حاظ نمره کلی عوا مل دانشررر گاهی مر ر بر
تجربهی پژوهشی تفاوت معنیداری وجود ندارد.
واژههرایکلیردی :تجربررهی پژوهشررری ،عوامررل
دانشررگاهی ،دانشررجويان تحصرری ت تکمیلی،
ضريب اعتبار ،روايی

analysis method was used that the fitting
indices of the model indicated a suitable
fit for the model and therefore the validity
of the scale, the results of t-test showed
that there is no significant difference
between male and female students
regarding the overall score of academic
factors affecting research experience.
Keywords:
Research Experience,
Academic Factors, Graduate Students,
Reliability coefficient, Validity.

مقدمه
پژوهش و يادگیری و آموزش آن از فرآيندها و مهارتهای مهم و اساسی برای دانشجويان
به صوص دانشجويان مقاطع باالتر است و نقش مهمی در بهبود فرآيندهای آموزشی و گسترش
دمات علمی در جامعه دارد(.ک سا و بکن .)2010 ،1همچنین پژوهش ،همواره از ابزارهای پیشرفت
مادی و معنوی بشر بوده است .بدون ترديد میتوان پیشرفتهای بشر در طول دورههای گوناگون
تاريخ تاکنون را مديون پژوهش و تحقیق دانست (فیاضی .)1380 ،در دنیای امروز دانشگاهها بهعنوان
بستر اصلی تفکر و انديشه پیرامون مسائلی که جامعه با آن مواجه است ،شنا تهشدهاند .امروزه يکی
از مهمترين مقولههای موردتوجه در آموزش عالی موضوع "آموزش مبتنی بر پژوهش" و برداشتهای
مختلف از چگونگی اجرای آن است .کاهش فاصله موجود بین حوزههای آموزش و پژوهش با ورود
پژوهش به بدنه آموزش عالی و بهويژه در حوزه آموزشی امکانپذير است (انتیويستل.)2002،2
دانشجويان تحصی ت تکمیلی در دوره تحصیل ود ع وه بر دوره های آموزشی ،ملزم به گذراندن
پژوهشی هستند ،حدود  %55کل پژوهش گران کشور را تشکیل میدهند(فتحی واجارگاه؛ عارفی و
جلیلینیا )1388 ،که اين افراد با انجام پژوهش های ود نیروی قابل توجهی در جهت پیشرفت و
توسعه کشور به شمار میروند ،بنابراين اساتید همواره به دنبال تربیت دانشجويان محققاند و يکی از
مسائلی که ذهن بسیاری از اساتید و دانشمندان علوم تربیتی را به ود مشغول کرده است ،تربیت
دانشجويانی است که ود شان به هدايت تحقیق و پژوهش ويش بپردازند(صالحی .)1390 ،بشتر
دانشجويان تحصی ت تکمیلی با توجه به فشارهای که در دوره تحصیل دارند ،ع قه کمی به انجام
پژوهش و درگیری در آن و تولید کارهای پژوهش دارند(نیلی ،نصر و اکبر ،)1386 ،و از آنجايی که
1- Kolassa & Bakken
2 - Entwistle
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پژوهش مهمترين محور توسعه و ارتقای کیفی عملکرد دانشگاههاست توجه به عواملی که بازدارنده
يا ايجاد کننده فرصت برای تولیدات بیشتر پژوهشی توسط دانشجويان است ،ضرورت دارد .ا یرا
پژوهشگران به اين نتیجه رسیدهاند که چندين عامل بر توسعه و پافشاری برای انجام پژوهش تأ یر
می گذارد از جمله اين عوامل می توان به محیط آموزشی پژوهشی ،متغیرهای شخصیتی و متغیرهای
شنا تی اجتماعی مانند ودکارآمدی پژوهشی و نتايج مورد انتظار پژوهشی اشاره کرد(بارد ،بی
اسچک ،هربرت و ابرز .)2000،1ازجمله عوامل ديگر که به نظر میتواند بر تولیدات و توان پژوهشگری
دانشجويان ا ر گذار باشد تجربیات پژوهشی آنان می باشد .بهطورکلی تجربهها به کارها و رويدادهای
گذشته بازمیگردند.در يک تعريف تجربه فرآيند حصول دانش يا مهارت در يک مقطع زمانی اص
است که از طريق مشاهده وانجام دادن کاری حاصل میشود.بهعبارتديگر میتوان گفت که برای
تحقق تجربه بايد بهطور مستقیم درگیر کار بود لذا تجربه از طريق واندن حاصل نمیشود( .انستیتو
مديريت مديريت پروژه کمیته استاندار2000،؛ ترجمه آالدپوش .)1387 ،
موضوع تجربه پژوهشی در ارج از کشور پیشینهای به نسبت طوالنی دارد و اين مقوله موردتوجه
و دقت نظر مسئوالن آموزش عالی ،روسای دانشگاهها ،پژوهشگران میباشد .کارداش )2000( 2در
پژوهش ود بررسی تجربه پژوهشی دانشجويان ،ديدگاههای استادان و مربیان را نیز مدنظر قرارداد.
جامعه اين پژوهش در  14مهارت پژوهشی ،مانند :مهارتهای مرور نوشتار ،طرحريزی پژوهش،
کارهای آماری و جز آن مورد ارزيابی قرار گرفتند .اين پژوهش نشان داد که دانشجويان در مقايسه با
وضعیت پیش از انجام تجربه پژوهشی ود پیشرفتی نسبی در مهارتهای پژوهشی داشتهاند.
همچنین تفاوت معنرراداری بیررن مردان و زنران در آغراز و پايان تجربه پژوهشی وجود ندارد .در
همان سال ،مابروك و پیترز ) 2000( 3از رويکردی ديگر به بررسی ديررردگاه دانشررجويان پیرررامون
تجربه پژوهشی پردا تند .يافتههای پژوهش نشان داد که  %98از دانشرجويان بیان داشتند که می-
توانند تجربه پژوهشی ود را به ديگران ارائه دهند .در رابطه با مسئولیت روزانه استاد راهنما نیز
 %62از دانشجويان بر اين باور بودند که استاد راهنما اين وظیفه را انجام میدهد .از سوی ديگر،
دانشجويان ارزشمندترين ويژگیهای استاد راهنما را نیز تسلط موضوعی در ارتباط با پژوهش ،ع قه
مندی،حضور و شکیبايی استاد راهنما دانستند.
6
5
مرکل ، )2001( 4سیمور؛ هانتز؛ الرسون  ،دينشن ( )2004و لوپاتو ( ) 2004در پژوهشهايی
جداگانه مزيتهای تجربه پژوهشی را مورد مطالعه قراردادند و همگی به اين نتیجه دست يافتند که
1- Bard, Bieschke, Herbert & Eberz
2 - Kardash
3 - Mabrouk & Peters
4 - Merkel
5 - Seymour ; Hunter ; Laursen , Deantion
6 - Lopatto
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پژوهش فوايد بسیاری برای دانشجويان در بردارد و فرايند تجربه پژوهشی در کسب مهارتهای فردی
و حرفهای ،مانند تفکر انتقادی و مسئله گشا ،ا رگذار بوده است .ع وه براين پژوهش زانگ و
اسوايد )2017(1که طی آن ت ش های تحقیقاتی دانشجويان در ضمن ارائه مباحث متفاوت پژوهشی
مانند ارائه نتايج  ،بصورت پوستر کنفرانس ،انجمت های گفت و گويی و انتشار مقاله ،مورد مشاهده
قرار گرفتند .نشان داد که اين تجربیات منجر به ،توسعه و ايجاد ع قه ی قوی تر به ماهیت پژوهش،
بدست آوردن اعتماد به نفس هنگام ارائه نتايج تحقیق در جلوی عموم ،بدست آوردن مهارت های
همکاری تیمی ،بهبود مهارت های ارتباطی و بهبود درك و آماده شدن بیشتر برای تحصی ت تکمیلی
می شود.
2
عبدالحافظ ( ) 2007در پژوهش ود به بررسی رابطه بین میزان شنا ت دانشجويان تحصی ت-
تکمیلی از آيیننامه بهکارگیری استاد راهنما در دانشگاه اکستر 3و چگونگی تأ یر اين شنا ت بر
گرايشها و انتظارهای آنها نسبت به استاد راهنما پردا ت؛ مطلبی که در ساير پژوهشها کمتر بدان
پردا تهشده بود .يافتههای اين پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین میزان شنا ت دانشجويان
از آيیننامه بهکارگیری استاد راهنما و گرايشهای آنها نسبت به استاد راهنمايشان وجود دارد.
همچنین تفاوت معناداری بین شنا ت دانشجويان يا گرايشهای آنها از يک سو و جنسیت و سال
تحصیل آنها وجود ندارد.
4
پارك؛ هانبری؛ کیولیج ،هاروی ( )2007برای بررسی میزان رضايت دانشجويان از تجربه پژوهشی
ود ،با هنجار سازی پرسشنامه تجربه پژوهشی تحصی تتکمیلی (5) PREQبه بررسی هفت عامل:
استاد راهنما ،وضعیت فکری ،شفافسازی هدفها و استانداردها ،فرايند آزمون پاياننامه ،زيرسا ت،
ی دانشجويان 8موسسه آموزشی در انگلستان پردا تند .يافتههای
توسعه مهارتها و رضايت کل ِ
پژوهش نشان داد که در حدود  %50از دانشجويان از استاد راهنمای ود رضايت داشتهاند .همچنین
 %75از دانشجويان از امکانات و زيرسا تهای مرسسات ود رضايت داشتند؛ که دراينبین
دانشجويان حوزههای علوم انسانی و اجتماعی نسبت به دانشجويان فنی و مهندسی رضايت کمتری
از زيرسا تها و امکانات فراهم شده داشتند .از ديگر يافتههای اين پژوهش نیز اين بود که بین
رضايت استاد راهنما و رضايت کلی از تجربه پژوهشی بیشترين رابطه وجود دارد .استوبلین و
کنت)2016(6طی يک مطالعه اکتشافی با عنوان «تجربیات پژوهشی مقطع کارشناسی :شناسايی
درسها ،آمو تن و چالشها برای مدارس تجاری»که يافتههای آنها که حاصل از يک دهه تجارب
1 - Zhang & Swaid
2 - Abdelhafez
3- Exter
4 - Park ; Hanbury ; Kulej , Harvey
5 - post graduate Research Experience Questionnaire
6 - Stößlein & Kanet
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شخصی دانشجويان مدارس تجاری در امريکا و آلمان بود ،برنامه درسی (UREبرنامه مبتنی بر
تجربیات پژوهشی دانشجويان کارشناسی) در سراسر کشور انتشار دادند.
همچنین (مالتس؛ هارش و جانگ )2017 ،1برای سنجش تجربیات پژوهشی دانشجويان
کارشناسی ابزاری با هفت عامل ( واندن و درك ادبیات اولیه ،جمع آوری داده های تحقیق ،تجزيه
و تحلیل و تفسیر داده های تحقیق ،مهارت های برنامه نويسی ،ارتباطات علمی ،درك زمینه و فرايند
تحقیق و اطمینان نسبت به فعالیت های مرتبط با تحقیق) را ايجاد نمودند .همچنین در پژوهش،
لیندو؛ هولدر نويس؛رابرت؛ داوکینز و بنت )2013( 2موانع پژوهشگری عبارت بودند از انتظارات
غیرواقعی از شايستگیهای پژوهشی دانشجويان و زمان محدودی برای يادگیری و کاربرد مفاهیم.
ع وه بر اين تحقیق( ،تان )2007 ،3نشان داد که دانشجويانی که دارای مربیان پژوهشی بر انگیزاننده
و حمايتی بودند ،فرآيند تحقیق را دقیق انجام می دادند .موربورك )2003(4در تحقیق ود
قراردادهای يادگیری را ابزاری مفید برای تسهیل موفقیت آمیز تجربیاتی پژوهشی دانشجويان ذکر
کرد.
در ايران کارهای بسیاری درزمینه پژوهش به معنای عام ،عاملهای ا رگذار بر پژوهش و جز آن
صورت گرفته است که میتوان به اين موارد اشاره کرد.جواديان( )1381در تحقیقی که تحت عنوان
"نگرش دانشجويان پزشکی در مورد اهمیت پژوهش" انجام داد به اين نتیجه دست يافت که عمده-
ترين مشک ت تحقیق به ترتیب نظام آموزشی و مديريتی غلط ،کمبود بودجه تحقیق ،نداشتن انگیزه
و کمبود امکانات میباشند.و الهی قمشی ؛علی نوروزی ؛ ملکی توانا ( )1391در پژوهش ود" بررسی
عوامل بازدارنده مر ر بر پژوهشهای فرهنگیان" به اين نتیجه رسیدند که عوامل فرهنگی ،فردی،
نحوهی ارائه دمات پژوهشی ،عوامل اداری -سا تاری و انگیزشی در پژوهشهای فرهنگیان نقش
بازدارندگی دارند .بهزادی و داورپناه( )1388در پژوهش ود که ابزار گردآوری آن پرسشنامهای
طراحی و هنجاريابی شده بر مبنای پرسشنامه  PREQ5بود به اين يافته رسیدند که بین تمام عوامل
تبیینکننده تجربه پژوهشی رابطهی معنیداری وجود دارد و رضايت کلی دانشجويان از عاملهای
تبیینکننده تجربه پژوهشی متفاوت است.
با توجه به ادبیات موجود در اين زمینه،میتوان گفت که پژوهش و تجربههای کسبشده از آن به
عوامل بسیاری ازجمله عوامل فردی و سازمانی بستگی دارد که ما در اين پژوهش بر آن شديم با روا
سازی و تعیین پايرايی پرسشرنامه عوامل دانشگاهی مر ر بر تجربه پژوهشی دانشجويان

1 - Maltese, Harsh & Jung
2 - Lindo., Holder-Nevins., Roberts., Dawkins., & Bennett
3 - Tan
4 - Mabrouk
5 - Postgraduate Research Experience Questionnaire
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کارشناسی( )1URQبه بررسی عوامل دانشگاهی مر ر بر تجربه پژوهشی دانشجويان تحصی ت
تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز بپردازيم و ابزار مناسبی جهت سنجش عوامل دانشگاهی مر ر بر
تجربه پژوهشی دانشجويان تحصی ت تکمیلی را در ايران فراهم آوريم .شنا ت عوامل دانشگاهی
مر ر برتجربهپژوهشی دانشجويان دانشگاهها میتواند،به مسئوالن دانشگاهها و همچنین نظام آموزش
عالی کشور کمک نمايد تا ضمن شنا ت عاملهای ا رگذار در تجربه پژوهشی دانشجويان دانشگاهها،
نسبت به رفع مشکلهای احتمالی موجود در نظام پژوهشی تحصی ت تکمیلی و تقويت نقاط قوت
آن بپردازند.
بنابراين ما در اين پژوهش به دنبال پا سخگويی به اين سراالت ه ستیم که  -1آيا پر س شنامه
عوامل دانشرگاهی مر ر بر تجربهی پژوهشری با دادههای گردآوریشرده از دانشرجويان کارشرنا سی
دان شکده علوم تربیتی و روان شنا سی دان شگاه چمران از پايايی و بات الزم بر وردار ا ست؟ -2آيا
سررا تار عاملی پرسررشررنامه عوامل دانشررگاهی مر رتجربه پژوهشرری با دادههای گردآوریشررده از
دان شجويان کار شنا سی دان شکده علوم تربیتی و روان شنا سی دان شگاه چمران برازش دارد و تأيید
می شود؟  -3آيا بین دانشجويان مرد و زن از لحاظ عوامل دانشگاهی مر ر بر تجربه پژوهشی تفاوتی
وجود دارد؟
روش پژوهش
جامعه آماری گروه نمونه موردمطالعه در اين پژوهش همه دانشجويان تحصی ت تکمیلی دانشگاه
شهید چمران اهواز در سال تحصیلی  1396-95است .در اين تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی
طبقهای برحسب دانشکده و مقطع تحصیلی استفاده شد .يعنی به نسبت تعداد افرادی که در جامعه
موردنظر وجود دارد شرکتکننده در نمونه پژوهش وجود داشت .تعداد کل دانشجويان تحصی ت
تکمیلی  1130نفر بود ،با توجه به اينکه درروش شناسی مدل يابی معادالت سا تاری تعیین حجم
نمونه میتواند بین  5تا  15مشاهده به ازای هر متغیر اندازهگیری شده تعیین شود (هومن)1384 ،
با توجه به اينکه ابزار به کار گرفتهشده در اين پژوهش دارای  32گويه میباشد ،حداقل حجم نمونه
موردنیاز که  325تن تعیین شد که به شیوهی تصادفی طبقهای انتخاب شدند .پنج پرسشنامه به
علت مخدوش بودن پاسخها کنار گذاشته شدند لذا نرخ بازگشت در اين تحقیق  98/5درصد میباشد.
در نهايت  320پرسشنامه مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفتند.
مقیاسرری تحت عنوان ابزار سررنجش عوامل دانشررگاهی مر ر بر تجربه پژوهشرری دانشررجويان در
پژوهش حا ضر موردا ستفاده قرارگرفته ،تو سط تاربان و لوگی )2012(2تهیه شده ا ست که دارای 32
ماده می باشرررد که شرررامل  5مقیاس فرعی  )1طرز فکر پژوهشررری مرکب از  8ماده  )2طرز فکر
1 - Undergraduate Research Questionnaire
2 . Taraban & Logue
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دان شگاهی مرکب از  6ماده  )3حمايت ا ساتید مرکب از  7ماده  )4حمايت همک سی مرکب از 5
ماده  )5روش های تحقیق مرکب از  6ماده می باشرررد .نمره گذاری مقیاس طیف لیکرت  5درجهی
اسررت بدينصررورت که( ،0هرگز؛  ،1کم؛  ،2متوسررط؛  ،3زياد و  ،4یلی زياد) .در نسررخهی اصررلی
مقیاس تاربان و لوگی( )2012ضررريب اعتبار مقیاس را با اسررتفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل
مقیاس  0/94و برای رده مقیاسهای طرز فکر پژوهشرری ،طرز فکر دانشررگاهی ،حمايت اسرراتید،
حمايت همک سررری و روشهای تحقیق به ترتیب  0/84 ،0/89 ،0/86 ،0/89و  0/84بهبه دسرررت
آوردند.همچنین در پژوهش آنها روايی سازهی مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی تأيیدی سنجیده
شد که مقدار شا

های براش مدل ()RMSEA =0/048 ، SRMR =0/051 ، CFI= 0/919

حاکی از برازش مناسب آن و روا بودن اين مقیاس بود.
يافتهها
م شخ صههای آماری مقیاس عوامل دان شگاهی مر ر بر تجربه پژوه شی دان شجويان در جدول 1
نمايش داده شده است .چنانکه در اين جدول مشاهده می شود میانگین نمرهها برابر  ،25/6انحراف
استاندار آن  ،4/32چولگی توزيع  0/46و کشیدگی  0/031میباشد.
جدول .1مشخصات آماری مجموعه سراالت مقیاس عوامل دانشگاهی مر ر بر تجربه پژوهشی
دانشجويان
تعداد افراد نمونه

320

تعداد گويهها در مقیاس

32

میانگین

25/6

انحراف استاندارد

4/32

کجی توزيع

0/46

کشیدگی توزيع

0/031

برای پاسخگويی به سرال اول پژوهش از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتايج آن در جدول
 2آمده است.
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جدول  .2ضريب آلفای کل مقیاس عوامل دانشگاهی مر ر بر تجربه پژوهشی دانشجويان و رده
مقیاسهای آن
رده مقیاسها

ضريب آلفا

طرز فکر پژوهشی

0/86

طرز فکر دانشگاهی

0/83

حمايت اساتید

0/76

حمايت همک سی

0/74

روشهای تحقیق

0/77

ضريب آلفای کل
مقیاس

0/85

با توجه به مندرجات جدول فوق مشررراهده میشرررود که ضرررريب آلفای کرونباخ برای رده
مقیاسهای طرز فکر پژوه شی ،طرز فکر دان شگاهی ،حمايت ا ساتید ،حمايت همک سی  ،روشهای
تحقیق ،و برای کل مقیاس عوامل دانشررگاهی مر ر بر تجربه پژوهشرری دانشررجويان برابر با ،0/86
 0/77 ،0/74 ،0/76 ،0/83و  0/85میباشرررد .که همگی ضررررايب آلفای بهدسرررتآمده در حد قابل
قبولی(باالتر از  )0/7میباشررند بنابراين میتوان گفت که مقیاس عوامل دانشررگاهی مر ر بر تجربهی
پژوه شی دان شجويان از اعتبار الزم بر وردار میبا شد .همچنین در اين پژوهش برای تعیین پايايی
باز آزمايی مقیاس ،تعداد  100نفر به صورت نمونهگیری داوطلبانه از نمونهی آماری انتخاب و سپس
در فا صله  4هفته بعد از اجرای اول مجدداً پا سخهای آنها موردبرر سی قرار گرفت .ضريب پايايی
کل مقیاس  0/82و برای رده مقیاسهای طرز فکر پژوهشی ،طرز فکر دانشگاهی ،حمايت اساتید،
حمايت همک سی و روشهای تحقیق به ترتیب  0/72 ،0/73 ،0/84 ،0/ 85و  0/76بهدست آمد.
برای پا سخگويی به سرال دوم پژوهش از تحلیل عاملی تأيیدی ا ستفاده شد که در زير نمودار
گرافیکی مدل و شا های برازش آن مشاهده میشود.
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نمودار . 1تحلیل عاملی تأيیدی مقیاس عوامل دانشگاهی مر ر بر تجربه پژوهشی
های برازندگی
برای تعیین کفايت برازندگی مدل پیشرررنهادی با داده ها ،ترکیبی از شرررا
مورداستفاده قرار گرفت .همانطور که در جدول  3مشاهده می شود ،شا های برازندگی مانند ،
 ،CFI ،NFI ،AGFIو  NNFIدر دامنهی نود صررردم تا يک قرار دارند ،بهغیراز ی دو ( که
بی باتی اسرررت) حاکی از برازش مطلوب مدل نهايی با دادهها
معموالً در نمونههای بزرگ شرررا
مهم جذر میانگین مجذورات طای تقريب ( )RMSEAبا مقدار 0/05
میباشند .بهع وه ،شا
نیز حاکی از برازش مطلوب الگوی نهايی با دادهها اسررت .بنابراين میتوان گفت که سررا تار عاملی
پرسررشررنامه عوامل دانشررگاهی مر ر بر تجربه پژوهشرری با دادههای گردآوریشررده از دانشررجويان
تحصی ت تکمیلی دانشگاه چمران برازش دارد و تأيید میشود.
جدول .3شا

های برازندگی مربوط به آزمون مقیاس عوامل دانشگاهی مر ر بر تجربهی پژوهشی

شا های
برازندگی

χ²

p

df

χ²/df

NFI

GFI

CFI

AGFI

RMSE
A

مقدار

3018/60

0/001

454

6/84

0/95

0/97

0/97

0/98

0/05

همچنین برای نشررران دادن بهتر بارهای عاملی در مسررریرهای انتخاب شرررده در تحلیل عاملی
تأيیدی جدول  4آورده شده است.
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جدول  . 4معنی داری مسیر رده مقیاس های عوامل دانشگاهی مر ر بر تجربهی پژوهشی
عوامل

طرز فکر
پژوهشی

طرز فکر
دانشگاهی

حمايت
اساتید

حمايت
همک سی

روش
تحقیق

نشانگر

ضريب استاندار نشده

ضريب استاندارد شده

معناداری t

1

1/03

0/44

8/30

2

1/32

0/53

10/12

3

0/98

0/49

9/25

4

1/02

0/62

12/19

5

0/74

0/65

13/90

6

1/68

0/73

15/90

7

1/08

0/76

17/56

8

0/97

0/89

19/85

9

1/15

0/74

16/10

10

1/23

0/57

8/53

11

0/83

0/49

6/34

12

0/94

0/63

14/25

13

1/16

0/52

11/74

14

0/96

0/73

15/45

15

1/05

0/55

7/62

16

0/93

0/49

6/21

17

0/97

0/76

17/92

18

1/22

0/63

15/48

19

0/94

0/83

18/01

20

0/88

0/75

17/46

21

0/96

0/82

18/93

22

1/98

0/91

19/28

23

1/75

0/83

17/90

24

1/37

0/77

17/23

25

1/26

0/64

15/48

26

/25

0/76

17/27

27

0/91

0/57

9/15

28

0/78

0/39

5/69

29

0/82

0/49

7/03

30

1/17

0/47

6/41

31

1/02

0/55

8/96

32

0/97

0/63

14/68
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برای پاسررخگويی به سرررال سرروم پژوهش از آزمون تی اسررتفاده شررد که نتايج آن در جدول 5
مشاهده میشود.
جدول  .5نتايج حاصل از آزمون  tبرای بررسی معنیداری تفاوت عوامل دانشگاهی مر ر
برتجربه پژوهشی دانشجويان بر اساس جنسیت
جنسیت
عوامل
دانشگاهی
مر ر بر تجربه
پژوهشی

میانگین

انحراف
استاندار

مرد

26/2

4/23

زن

25

4/41

Df

318

مقدار t

0/177

سطح معنی
داری
0/860

در ابتدا آزمون لوين برای برابری واريانسها گرفته شد که نتايج آن ن شان داد واريانس دو گروه
در کل مقیاس عوامل دان شگاهی مر ر بر تجربه پژوه شی برابر ا ست چون  pبهد ستآمده بزرگتر از
 0/05بودند بنابراين فرض صفر که بیان میکند واريانسها باهم برابر هستند تائید شد .نتايج آزمون
 tگروههای مستقل نشان داد که بین دانشجويان مرد و زن در کل مقیاس عوامل دانشگاهی مر ر بر
تجربه پژوهشرری تفاوت معناداری وجود ندارد  .) t)318(( = 0/177 ، p= 0/860بهطوریکه نمیتوان
نتیجه گرفت میزان نمره عوامل دانشرررگاهی مر ر بر تجربه پژوهشررری دانشرررجويان مرد بیشرررتر از
دانشجويان زن میباشد يا بالعکس.
بحث و نتیجه گیری
همانطور که پیشتر اشاره شد ،پژوهش و تجربههای کسبشده از آن به عوامل بسیاری ازجمله
عوامل فردی و سازمانی بستگی دارد که ما در اين پژوهش بر آن شديم با روا سازی و تعیین پايرايی
پرسشرنامه عوامل دانشگاهی مر ر بر تجربه پژوهشی دانشجويان کارشناسی( )URQبه بررسی عوامل
دانشگاهی مر ر بر تجربه پژوهشی دانشجويان تحصی ت تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز بپردازيم
و ابزار مناسبی جهت سنجش عوامل دانشگاهی مر ر بر تجربه پژوهشی دانشجويان تحصی ت تکمیلی
را در کشورمان فراهم آوريم .نتايج حاصل از تحلیل عاملی تأيیدی نشان داد که مدل پنج عاملی
عوامل مر ر بر تجربهی پژوهش دانشجويان با دادههای گردآوریشده از دانشجويان تحصی ت تکمیلی
دانشگاه شهید چمران اهواز برازش دارد و روا بودن اين مقیاس در بین دانشجويان تحصی ت تکمیلی
را مورد تأيید قرار میدهد ،همچنین نتايج مربوط به پايايی مقیاس نشان داد که آلفای کرون باخ کل
مقیاس  0/85و برای رده مقیاسهای طرز فکر پژوهشی ،طرز فکر دانشگاهی ،حمايت اساتید،
حمايت همک سی و روشهای تحقیق به ترتیب برابر با  0/77 ،0/74 ،0/76 ،0/83 ،0/86و 0/85
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میباشند ،که نشان از ضريب اعتبار قابلقبول اين مقیاس و رده مقیاسهای آن در بین دانشجويان
تحصی ت تکمیلی میباشد ،ع وه بر اين اعتبار اين مقیاس با پايايی باز آزمايی مورد تأيید قرار
گرفت .اکثر ضرايب همبستگی بهدستآمده در اين تحقیق مشابه همان ضرايبی است که مرلفان
مقیاس در فرهنگ اصلی گزارش کرده بودند ،که اين يافتهها نشانگر ساده و سلیس بودن عبارات
آزمون چه در زبان انگلیسی و چه در زبان فارسی است و اينکه انطباق نسخهی اصلی با فرهنگ ايران
بهصورت مطلوب انجامگرفته است .نتايج اين مطالعه را میتوان از بر ی جهات با يافتهی پارك؛
هانبری؛ کیولیج ،هاروی ()2007؛ کنت ()2016؛ جواديان( )1381و الهی قمشی ؛علی نوروزی ؛ ملکی
توانا ( )1391همسو دانست .در صوص نقش ابعاد ابزار حاضر در صوص تجربهی پژوهشی
دانشجويان میتوان ابراز داشت که نوع نگاه مثبت دانشجويان به فعالیتهای پژوهشی به واسطه ا ری
که بر میزان انگیزه ،ت ش و استمرار درگیری در فعالیتهای تحقیقاتی دارد میتواند زمینه شکلگیری
تجربیات مناسب و سازندهايی در عرصه پژوهش را برای فراگیران فراهم آورد ،همچنین دانشجويانی
که نسبت به فعالیتهای پژوهشی ويش در دانشگاه طرز فکر مطلوبی دارند با برنامهريزی و مديريت
صحیح زمان و افزايش ودکارآمدی درصدد انجام فعالیتهای پژوهشی راهگشا که زير بنای تجربهی
آنان در امور تحقیقاتی را شکل میدهند بر میآيند .ع وه بر اين کام روشن است که وجود اساتید
حامی در دانشگاهها که میتواند مزيتهای از جمله بهرهگیری از تجربیات آنان ،ارائهی راهحلها و
پیشنهادات کاربردی ،میانجی و انتقال دهنده بودن واستههای دانشجويان به مسئولین دانشگاه،
تغییر در برنامههای درسی در جهت تقويت فعالیتهای پژوهشی را برای دانشجويان داشته باشد
مسبب و زمینهساز شکلگیری تجربیات غنی در امور و فعالیتهای تحقیقاتی برای دانشجويان گردند.
از طرف ديگر بايد اذعان داشت که عدم کار گروهی دانشجويی ،رقابتها و حسادتهای ناسالم میان
دانشجويان و فقدان روحیه و فعالیتهای گروهی و تیمی در بین دانشجويان از جمله عوامل و موانع
فرهنگی تأ یر گذار بر پژوهشهای دانشگاهی میباشند ،لذا برای انجام پژوهشهای با کیفیتتر و
بهرهگیری از معلومات و دانستههای ديگران و شکلگیری تجربیات پژوهشی کارآمد الزم است که
فضای ک سهای درس فضايی دوستانه و ترام با همکاری و مشارکت بین اعضای آن باشد .در کنار
عوامل ذکر شده در باال آموزش و برگزاری کارگاههای آموزش روش تحقیق که در آنها دانشجويان
به توانايیهايی مانند بیان مسأله و فرضیهسازی مناسب ،تحلیل و تفسیر يافتهها ،طراحی ،رفع نق
و گزارش فعالیتهای پژوهشی مجهز میشوند ،زمینه انجام فعالیتهای پژوهشی بیشتر و مر رتر و به
تبعآنها شگل گیری تجربیات گسترده در عرصهی پژوهش را برای فراگیران فراهم میآورند.
از نتايج ديگر اين پژوهش اين بود که بین دانشجويان مرد و زن از لحاظ نمرهی کل مقیاس
عوامل دانشگاهی مر ر بر تجربهی پژوهشی تفاوت معنیداری وجود ندارد ،اين يافته از پژوهش را
میتوان اينگونه توجیه کرد که ازجمله عوامل مر ر بر تجربه پژوهشی دانشجويان تحصی ت تکمیلی
میتواند محیط آموزشی -پژوهشی آنها باشد که از عوامل آموزشی و میان فردی متعددی که بر
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توسعه پژوهشگری در يک نظام آموزشی نقش دارند (کوهن )1997 ،1تشکیل میشود از آنجا که
دانشجويان مرد و زن از محیط آموزشی و پژوهشی تقريباً مشابهی بر وردارند لذا میتوان انتظار
داشت که به لحاظ دارا بودن فاکتورهای مر ر در پژوهشگری که ازجمله آنها میتواند تجربیات
پژوهشی آنان باشد از توانايی تقريباً يکسانی بر وردار هستند .اين يافتهی پژوهش را میتوان همسو
با يافتههای عبدالحافظ ( )2007و کارداش ( )2000دانست.
مهمترين دست آورد پژوهش حاضر پايا و روا سازی ابزار مناسبی جهت سنجش عوامل دانشگاهی
مر ر بر تجربه پژوه شی دان شجويان تح صی ت تکمیلی در ک شورمان میبا شد .که میتواند زمینه ساز
شنا ت عوامل دان شگاهی مر ر برتجربهپژوه شی دان شجويان دان شگاهها با شد ،که درنتیجهی عنايت
م سئوالن دان شگاهها و نظام آموزش عالی ک شور به آن میتواند به آنان کمک نمايد تا ضمن شنا ت
عاملهای ا رگذار در تجربه پژوه شی دان شجويان دان شگاهها ،به رفع م شکلهای احتمالی موجود در
نظام پژوهشررری تحصررری ت تکمیلی و تقويت نقاط قوت آن بپردازند .اگر چه اين پژوهش از روايی و
پايايی مقیاس  32گويهای حمايت نمود ،اما بررسررری روايی ابزار اص يک فرايند بی پايان اسرررت
(بنسون .)1998 ،2اعتماد به راهبردهای ارزيابی مقطعی و نمونههای دانشجويی تعمیم پذيری يافتهها
را به چالش میکشررد .بنابراين به پژوهش بیشتری برای سررنجش شررا های روانسررنجی مقیاس
عوامل دان شگاهی مر ر بر تجربه پژوه شی دان شجويان با حجم نمونه زياد و متنوع نیاز ا ست .به ويژه
ضروری ا ست که تجربهی پژوه شی دوباره مفهوم سازی شود تا اطمنیان حا صل شود همه جوانب
عوامل دانشگاهی مر ر بر تجربهی پژوهشی به طور کافی بازنمايی شده است.
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