
  

  

  

  بررسي عوامل مؤثر برگرايش دانشجويان به پژوهش
زاده دكتر ناصر جواهري

1
  

  چكيده 

در اين پژوهش كه جهت تعيين عوامل مؤثر بر گرايش دانشجويان به پژوهش به   

از توسط پرسشنامه محقق روش توصيفي پيمايشي انجام شده است اطالعات مورد ني

 و تحليل عامل مورد بررسي x 2 آزمون  فرضيه با استفاده از12آوري و  ساخته جمع

گيري   عالقه و پي-2 آشنايي با روشهاي تحقيق -1:قرار گرفت كه مشخص شد عوامل

هاي علمي   عضويت در انجمن-3دهي به فعاليتهاي پژوهش دانشجويان  استاد در جهت

 نبودن جايگاه دقيق در دروس دانشگاهي براي -4پژوهشي دانشگاه در رشته مربوطه 

 اهميت -7 عالقه دانشجويان به پژوهش -6 آشنا نبودن اساتيد با پژوهش -5هش پژو

هاي پژوهش دانشجويي  دادن به پژوهش در دانشگاه از طريق تبليغات مناسب و جشنواره

ن  آشنا نبودن با تحقيق در دورا-9  كتابخانه و دسترسي آسان به اينترنت-8

 وجود -12 نبود آينده شغلي مناسب -11 بي عالقگي به رشته تحصيلي -10آموزي  دانش

همچنين . مشاورين تحقيقاتي در دانشگاه بر گرايش دانشجويان به پژوهش مؤثر است

 نبودن جايگاه -2آشنايي با روشهاي تحقيق -1 عامل 6تحليل عاملي مشخص نمود كه 

هاي علمي پژوهش   عضويت در انجمن-3دقيق در دروس دانشگاهي براي پژوهش 

 آشنا نبودن -5 وجود مشاورين تحقيقاتي در دانشگاه -4 رشته مربوطه دانشگاه در

را )  واريانس53/64( عالقه دانشجويان به پژوهش بيشترين سهم -6اساتيد با پژوهش 

  .اند  گانه به خود اختصاص داده12در بين عوامل 

  

  ها كليد واژه

  پژوهش، دانشجو، تحليل عاملي، دانشگاه آزاد اسالمي بروجرد

                                       
1
  . عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد 

  پژوهشهاي تربيتي
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد

 86 بهار – دهمشماره 

 و تحليل عامل مورد بررسي  2 آزمون  فرضيه با استفاده از12آوري و  ساخته جمع

گيري   عالقه و پي-2 آشنايي با روشهاي تحقيق -1:قرار گرفت كه مشخص شد عوامل

 عضويت در انجمن-3دهي به فعاليتهاي پژوهش دانشجويان 

 نبودن جايگاه دقيق در دروس دانشگاهي براي -4پژوهشي دانشگاه در رشته مربوطه 

 عالقه دانشجويان به پژوهش -6 آشنا نبودن اساتيد با پژوهش 

هاي پژوهش دانشجويي دادن به پژوهش در دانشگاه از طريق تبليغات مناسب و جشنواره

 آشنا نبودن با تحقيق در دورا-9  كتابخانه و دسترسي آسان به اينترنت

 نبود آينده شغلي مناسب -11 بي عالقگي به رشته تحصيلي -10آموزي  دانش

مشاورين تحقيقاتي در دانشگاه بر گرايش دانشجويان به پژوهش مؤثر است

-2آشنايي با روشهاي تحقيق -1 عامل 6تحليل عاملي مشخص نمود كه 

هاي علمي پژوهش  عضويت در انجمن-3دقيق در دروس دانشگاهي براي پژوهش 

 وجود مشاورين تحقيقاتي در دانشگاه -4 رشته مربوطه 

را )  واريانس53/64( عالقه دانشجويان به پژوهش بيشترين سهم -6اساتيد با پژوهش 

  .اند  گانه به خود اختصاص داده12
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  هدممق

ها  امروز يكي از مباحث اساسي در مراكز آموزش عالي و دانشگاه

هاي كشور  هاي دانشگاه البته سهم پژوهش در هزينه. پرداختن به امر پژوهش است

رود ولي هنوز تا رسيدن به سطح كشورهاي توسعه يافته  امروز رو به فزوني مي

ا نيز تحت تأثير قرار تواند آهنگ توسعه علمي ر فاصله زيادي دارد كه اين امر مي

دهد لذا از آنجا كه كشورمان امروزه بيش از گذشته نيازمند رشد و توسعه علمي 

در كارزار اي كه بتواند در هجوم دشمنان ديرينه غربي و شرقي  است به گونه

كه داراي (آيد بار سنگيني بر دوش دانشگاه و دانشگاهيان جهاني سربلند از آب در

گذاشته شده ) ن، دانشجو، استاد و محتواي درسي استسه بعد اصلي تحت عنوا

  . است

اين پژوهش دربرگيرنده عوامل مؤثر بر گرايش دانشجويان به پژوهش   

ها محسوب شده و پژوهش نيز به عنوان قلب اصلي  است كه ركن اساسي دانشگاه

آيد كه همواره بايد آن را مانند  ها به حساب مي فعاليت توليد علم در دانشگاه

  .ها به حساب آورد نما براي فعاليتهاي آموزشي دانشگاه طبق

آنها . آيند ها از سازمانهاي ممتاز جوامع به حساب مي شك دانشگاه بي  

اگر . شوند موتور حركت جامعه و برج فرماندهي فكري جوامع محسوب مي

- رسالتهاي هر دانشگاه را در چهار بعد پژوهشي، آموزشي، انتشاراتي، ارتباطي

ها از مهمترين آنها به  رسالت پژوهشي در دانشگاه) 1373قورچيان، . ( بدانيمنقادي

لذا توليد علم و تالش در جهت حل مسائل و مشكالت جامعه به . آيد حساب مي

هاست، ولي از  هاي منظم و مستمر در دانشگاه شيوه علمي مستلزم انجام پژوهش

عي آن هنوز جزء فرهنگ آنجاي كه پژوهشگر اعتقاد دارد پژوهش به معناي واق

دانشجويان پذيرفته نشده است با اين مسأله روبروست كه چه عواملي سبب 

شود كه در اين  گرايش بيشتر دانشجويان به پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمي مي

  :راستا عوامل زير مورد توجه قرار گرفته است

آيد بار سنگيني بر دوش دانشگاه و دانشگاهيان جهاني سربلند از آب در

ن، دانشجو، استاد و محتواي درسي استسه بعد اصلي تحت عنوا

اين پژوهش دربرگيرنده عوامل مؤثر بر گرايش دانشجويان به پژوهش 

ها محسوب شده و پژوهش نيز به عنوان قلب اصلي است كه ركن اساسي دانشگاه

آيد كه همواره بايد آن را مانند ها به حساب ميفعاليت توليد علم در دانشگاه

  .ها به حساب آوردنما براي فعاليتهاي آموزشي دانشگاه

ها از سازمانهاي ممتاز جوامع به حساب مي شك دانشگاه بي  

موتور حركت جامعه و برج فرماندهي فكري جوامع محسوب مي

رسالتهاي هر دانشگاه را در چهار بعد پژوهشي، آموزشي، انتشاراتي، ارتباطي

ها از مهمترين آنها به رسالت پژوهشي در دانشگاه) 1373قورچيان، . ( بدانيمنقادي

لذا توليد علم و تالش در جهت حل مسائل و مشكالت جامعه به . آيد حساب مي لذا توليد علم و تالش در جهت حل مسائل و مشكالت جامعه به . آيد حساب مي . آيد حساب مي

هاي منظم و مستمر در دانشگاهشيوه علمي مستلزم انجام پژوهش

آنجاي كه پژوهشگر اعتقاد دارد پژوهش به معناي واقعي آن هنوز جزء فرهنگ آنجاي كه پژوهشگر اعتقاد دارد پژوهش به معناي واقعي آن هنوز جزء فرهنگ آنجاي كه پژوهشگر اعتقاد دارد پژوهش به معناي واق
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   آشنايي با روشهاي تحقيق-1

  ي به فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان دهگيري استاد در جهت  عالقه و پي-2

  مي پژوهش دانشگاه در رشته مربوطههاي عل  عضويت در انجمن-3

  قيق در دروس دانشگاهي براي پژوهش نبودن جايگاه د- 4

   آشنا نبودن اساتيد با پژوهش- 5

   عالقه دانشجويان به پژوهش- 6

هاي  جشنوارهسب و  اهميت دادن به پژوهش در دانشگاه از طريق تبليغات منا-7

  پژوهش دانشجويي

  ابخانه و دسترسي آسان به اينترنت كت-8

  آموزي دن با تحقيق در دوران دانش آشنا نبو-9

  عالقگي به رشته تحصيلي بي- 10

   نبود آينده شغلي مناسب- 11

  . وجود مشاورين تحقيقاتي در دانشگاه- 12

  :تي به شرح زير مطرح گرديده استدر اين راستا سواال

  يش دانشجويان به پژوهش مؤثر است؟گانه فوق بر گرا12وامل يا ع آ-1

   سهم هر كدام از عوامل در تبيين گرايش دانشجويان به پژوهش چقدر است؟-2

هايي كه در خصوص موضوع  در اين قسمت به بيان بخشي از پژوهش

محدوده زماني اين بررسي از . پردازيم تحقيق در كشور صورت گرفته است مي

  .باشد  مي70 دهه ابتداي

بررسي مشكالت تحقيق در «در پژوهشي با عنوان ) 1370(صادقي   

هاي علوم انساني دانشگاه  هاي علوم انساني از ديدگاه اساتيد دانشكده رشته

كند كه عوامل پيچيدگي انساني، تراكم  بيان مي» 1370 و 1369اصفهان در سالهاي 

تحقيقي و عدم هماهنگي هاي درسي، فراهم نبودن ابزار و امكانات  برنامه

  پژوهش دانشجويي

  ابخانه و دسترسي آسان به اينترنت

  آموزي دن با تحقيق در دوران دانش

  عالقگي به رشته تحصيلي

   نبود آينده شغلي مناسب

  . وجود مشاورين تحقيقاتي در دانشگاه

  :تي به شرح زير مطرح گرديده استدر اين راستا سواال

يش دانشجويان به پژوهش مؤثر است؟گانه فوق بر گرا12وامل يا ع آ-1

 سهم هر كدام از عوامل در تبيين گرايش دانشجويان به پژوهش چقدر است؟

هايي كه در خصوص موضوع در اين قسمت به بيان بخشي از پژوهش

محدوده زماني اين بررسي از . پردازيم تحقيق در كشور صورت گرفته است مي محدوده زماني اين بررسي از . پردازيم  . پردازيم 

  .باشد  مي70 دهه ابتداي

در پژوهشي با عنوان ) 1370(صادقي  در پژوهشي با عنوان ) 1370(صادقي  بررسي مشكالت تحقيق در در پژوهشي با عنوان «در پژوهشي با عنوان «) 1370(صادقي 

هاي علوم انساني دانشگاه هاي علوم انساني از ديدگاه اساتيد دانشكده
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به عنوان مشكالت اساسي تحقيقات انساني ) ها دانشگاه(سازمانهاي تحقيقاتي 

  .باشد مورد تأييد اساتيد مي

پژوهش در مورد پژوهشهاي انجام «در پژوهش با عنوان ) 1371(صافي   

هاي  گيري گرفته در وزارت آموزش و پرورش و كاربرد نتايج حاصله در تصميم

كند كه عدم هماهنگي كافي بين پژوهشهاي انجام گرفته و  بيان مي» يمديريت عال

اي از پژوهشهاي  تصميمات مديران عالي رتبه سبب شده است كه بخش عمده

  . و موجب اتالف هزينه و وقت گرددمانده مه يافته در عمل بالاستفاده باقيخات

 و عوامل مهم در رشد پژوهش«اي تحت عنوان  در مقاله) 1371(ثقفي   

كند كه وجود تشكيالت منسجم پژوهشي كه راهبرد پژوهش را  بيان مي» پژوهشگر

در كشور به عهده داشته باشد از عوامل مهم رشد ناكافي پژوهش در 

كشورمحسوب شده و پراختن به موضوع پژوهش به عنوان عالقه و سليقه 

اشته دتواند نتايج چندان مشخصي براي كشور  محققان و به صورت پراكنده نمي

  .باشد

بررسي مشكالت موجود در انجام « در پژوهش با عنوان) 1372(بهرامي   

» هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران پژوهش از نظر اعضاء هيأت علمي دانشكده

گيرد كه در اكثريت واحدهاي مورد پژوهش در زمينه مشكالت مربوط به  نتيجه مي

اي را نسبت به  كتابخانهو تهيه و تدوين، مشكالت آزمايشگاهي و كارگاهي 

در بخش .  مديريت و مشكالت فردي پژوهشگر در اولويت قرار داده بودندمشكالت

ارائه، نبودن يك نظام متمركز تحقيقاتي و شناخت ناكافي مديران از مشكالت 

در بخش اجراء مشكالت با شدت تقريباٌ . تحقيق را در اولويت قرار داده بودند

ح شده بود و در بخش مشكالت فردي، مشكالتي كه يكساني از نظر ايشان مطر

  .را در اولويت قرار داده بودند. باشد حل آن به عهده مديريت دانشگاه مي

هاي كسب شده براي هر مشكل در بخشهاي  در كل با توجه به ميانگين  

مختلف، مشكالت فردي پژوهشگر از نظر واحدهاي مورد پژوهش از اولويت 

عوامل مهم در رشد پژوهشاي تحت عنوان «اي تحت عنوان «اي تحت عنوان  در مقاله) 1371(ثقفي   

كند كه وجود تشكيالت منسجم پژوهشي كه راهبرد پژوهش را  بيان مي» پژوهشگر

در كشور به عهده داشته باشد از عوامل مهم رشد ناكافي پژوهش در 

كشورمحسوب شده و پراختن به موضوع پژوهش به عنوان عالقه و سليقه 

تواند نتايج چندان مشخصي براي كشور محققان و به صورت پراكنده نمي

بررسي مشكالت موجود در انجام «در پژوهش با عنوان) 1372(بهرامي   

هاي دانشگاه علوم پزشكي ايرانپژوهش از نظر اعضاء هيأت علمي دانشكده

گيرد كه در اكثريت واحدهاي مورد پژوهش در زمينه مشكالت مربوط به 

اي را نسبت به تهيه و تدوين، مشكالت آزمايشگاهي و كارگاهي  كتابخانهو تهيه و تدوين، مشكالت آزمايشگاهي و كارگاهي  كتابخانهو تهيه و تدوين، مشكالت آزمايشگاهي و كارگاهي  اي را نسبت به  كتابخانهو   كتابخانهو 

 مديريت و مشكالت فردي پژوهشگر در اولويت قرار داده بودند

ارائه، نبودن يك نظام متمركز تحقيقاتي و شناخت ناكافي مديران از مشكالت 

. در بخش اجراء مشكالت با شدت تقريباٌ . در بخش اجراء مشكالت با شدت تقريباٌ . تحقيق را در اولويت قرار داده بودند

يكساني از نظر ايشان مطرح شده بود و در بخش مشكالت فردي، مشكالتي كه يكساني از نظر ايشان مطرح شده بود و در بخش مشكالت فردي، مشكالتي كه يكساني از نظر ايشان مطر
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در ضمن بين هيچيك از مشخصات فردي و واحدهاي . اند بيشتري برخوردار بوده

مورد پژوهش و شدت مشكالت موجود در انجام پژوهش ارتباط معنادار آماري 

  .وجود نداشت

عوامل مؤثر در جامعه پژوهش «اي تحت عنوان  در مقاله) 1378(چايچي   

گويد عوامل مهم اين موضوع آموزش و پژوهش است كه در بعد  مي» محور

هاي محتواي درس، روش تدريس و آموزش معلمان و در بعد  مؤلفهآموزش 

خانه و چگونگي استفاده  هاي انجام شده در اين وزارت هاي پژوهش پژوهش مؤلفه

  .شوند هاي اين تحقيق محسوب مي ريزان اين وزارتخانه از يافته برنامه

بررسي نظرات اعضاي «در پژوهش با عنوان ) 1379(عليزاده و ديگران   

» هاي شهر كرمان نسبت به موانع موجود امور پژوهش أت علمي دانشگاههي

نتايج حاصله از اين پژوهش نشان داد كه ميانگين نمرات موانع سازماني : گويند مي

همچنين در زمينه ميانگين نمرات موانع سازماني، در . كمتر از موانع شخصي بود

 غيرآموزشي و پژوهشي، هاي فردي، سابقه كار هاي مختلف بر حسب ويژگي گروه

مرتبه علمي، دانشگاه محل خدمت آخرين مدرك تحصيلي، گروه آموزشي، تعداد 

در مورد . مقاالت چاپ شده به عنوان نويسنده اول و دوم تفاوت وجود داشت

موانع شخصي نيز در متغيرهاي سابقه كار آموزشي پژوهشي، گروه آموزشي 

  .تفاوت مشاهده شد

بررسي موانع و مشكالت «در پژوهشي با عنوان ) 1380(شهركي نديمي   

هاي تحقيقاتي از ديدگاه اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي  اجراي طرح

  :كند بيان مي» زاهدان

داشتن سقف : مهمترين عوامل شخصي بازدارنده تحقيق به ترتيب اهميت  

تحقيق زياد، نبودن امكانات رفاهي و نداشتن فراغت فكري جهت ) آموزشي(كاري 

مهمترين عوامل درون سازماني . دادند و فقدان نظام متمركز تحقيقاتي تشكيل مي

كننده در روند تصويب  ترتيب اهميت، تشريفات اداري خستهبازدارنده تحقيق را به 

  .شوند هاي اين تحقيق محسوب ميريزان اين وزارتخانه از يافته

بررسي نظرات اعضاي در پژوهش با عنوان «در پژوهش با عنوان «در پژوهش با عنوان ) 1379(عليزاده و ديگران 

هاي شهر كرمان نسبت به موانع موجود امور پژوهشأت علمي دانشگاه

نتايج حاصله از اين پژوهش نشان داد كه ميانگين نمرات موانع سازماني 

همچنين در زمينه ميانگين نمرات موانع سازماني، در . كمتر از موانع شخصي بود

 غيرآموزشي و پژوهشي، هاي فردي، سابقه كارهاي مختلف بر حسب ويژگي

مرتبه علمي، دانشگاه محل خدمت آخرين مدرك تحصيلي، گروه آموزشي، تعداد 

مقاالت چاپ شده به عنوان نويسنده اول و دوم تفاوت وجود داشت

موانع شخصي نيز در متغيرهاي سابقه كار آموزشي پژوهشي، گروه آموزشي 

  .تفاوت مشاهده شد

بررسي موانع و مشكالت در پژوهشي با عنوان «در پژوهشي با عنوان «در پژوهشي با عنوان ) 1380(شهركي نديمي 

هاي تحقيقاتي از ديدگاه اعضاء هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي 

  :كند بيان مي» زاهدان

: مهمترين عوامل شخصي بازدارنده تحقيق به ترتيب اهميت
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طرح پژوهشي، كمبود تجهيزات مورد نياز تحقيق، هدايت ضعيف نظام پژوهشي 

. دادند اط با موضوع تشكيل ميهاي شخصي در ارتب دانشگاه و تحميل سليقه

مهمترين عوامل برون سازماني تحقيق را به ترتيب اهميت، سهم ناچيز توليد 

ناخالص ملي به امر تحقيق در كشور، نهادينه نبودن تحقيق در كشور، ناهماهنگي 

بين محققين جهت تبادل اطالعات و تجربيات و فراهم نبودن تسهيالت الزم براي 

مهمترين عوامل بازدارنده ماهيتي تحقيق . دادند ور تشكيل ميانجام تحقيق در كش

را، پردردسر بودن انجام تحقيق علمي و صرف وقت زياد در انتخاب و تعيين 

  .دادند له تحقيق بوسيله محققان تشكيل ميمسئ

توانند  هدف از اجراي اين پژوهش شناسايي عواملي است كه در عمل مي  

جويان به پژوهش شوند همچنين كمك به بهبود باعث گرايش يا عدم گرايش دانش

 علمي ي هاي پژوهشي دانشجويان در دانشگاه و ايجاد زمينه وضعيت فعاليت

ريزان دانشگاهي و جامعه در جهت كمك به فرآيند  شناخت جهت مسؤالن و برنامه

  .هاست توليد علم در دانشگاه

 12ده شد در راستاي عوامل اصلي پژوهش كه در بيان مسئله توضيح دا  

  :فرضيه به شرح زير مطرح گرديده است

  . آشنايي دانشجويان با روش تحقيق بر گرايش آنها به پژوهش مؤثر است-1

پژوهشي دانشگاه در رشته مربوطه بر گرايش -هاي علمي  عضويت در انجمن-2

  .دانشجويان به پژوهش مؤثر است

ش دانشجويان به ي نبودن جايگاه دقيق پژوهشي در دروس دانشگاهي بر گرا-3

  .پژوهش مؤثر است

 وجود مشاوران تحقيقاتي در دانشگاه براي هدايت دانشجويان بر گرايش آنها - 4

  .به پژوهش مؤثر است

  .يش دانشجويان به پژوهش مؤثر است آشنا نبودن اساتيد با پژوهش در گرا- 5

  . عالقه دانشجويان به با پژوهش در گرايش دانشجويان به پژوهش مؤثر است- 6

  .دادند له تحقيق بوسيله محققان تشكيل مي

هدف از اجراي اين پژوهش شناسايي عواملي است كه در عمل مي

باعث گرايش يا عدم گرايش دانشجويان به پژوهش شوند همچنين كمك به بهبود باعث گرايش يا عدم گرايش دانشجويان به پژوهش شوند همچنين كمك به بهبود باعث گرايش يا عدم گرايش دانش

هاي پژوهشي دانشجويان در دانشگاه و ايجاد زمينهوضعيت فعاليت

ريزان دانشگاهي و جامعه در جهت كمك به فرآيند شناخت جهت مسؤالن و برنامه

  .هاست توليد علم در دانشگاه

در راستاي عوامل اصلي پژوهش كه در بيان مسئله توضيح دا

  :فرضيه به شرح زير مطرح گرديده است

 آشنايي دانشجويان با روش تحقيق بر گرايش آنها به پژوهش مؤثر است

پژوهشي دانشگاه در رشته مربوطه بر گرايش -هاي علمي  عضويت در انجمن

  .دانشجويان به پژوهش مؤثر است

يش دانشجويان به يش دانشجويان به ي نبودن جايگاه دقيق پژوهشي در دروس دانشگاهي بر گرا

  .پژوهش مؤثر است

 وجود مشاوران تحقيقاتي در دانشگاه براي هدايت دانشجويان بر گرايش آنها 
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هاي   اهميت دادن به پژوهش در دانشگاه از طريق تبليغات مناسب و جشنواره-7

  .پژوهشي دانشجويي بر گرايش دانشجويان به پژوهش مؤثر است

 امكانات كتابخانه و امكان دسترسي آن به اينترنت در گرايش دانشجويان به -8

  .پژوهش مؤثر است

بر گرايش دانشجويان به پژوهش آموزي   آشنا نبودن با تحقيق در دوران دانش-9

  .مؤثر است

  .عالقگي به رشته تحصيلي بر گرايش دانشجويان به پژوهش مؤثر است  بي- 10

  . نبود آينده شغلي مناسب بر گرايش دانشجويان به پژوهش مؤثر است- 11

دهي به فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان  گيري اساتيد در جهت  عالقه و پي- 12

  .مؤثر است

  

  روش 

پيمايشي -  اين روش با توجه به ماهيت موضوع از روش توصيفيدر  

كند و به توصيف  اين روش وضع موجود را بررسي مي. استفاده شده است

ها و صفات آن را مطالعه و عندالزوم  ويژگي. پردازد دار وضعيت فعلي آن مي نظام

 مطالعه در اين تحقيقات نوعاً از روشهاي. كند ارتباط بين متغيرها را بررسي مي

يز روشهاي ميداني نظير اي و بررسي متون و محتوي مطالب و ن كتابخانه

اين ). 57،ص 1373كريمي، . (شود مصاحبه و مشاهده استفاده مي-پرسشنامه

آزمون يكي از معروفترين و در عين حال پرمصرفترين آزمونهاي آماري 

  )1375دالور، . (يرپارامتريك استغ

كليه دانشجويان دانشكده علوم انساني دانشگاه جامعه پژوهشي عبارتند از   

 كه تعداد دانشجويان كارشناسي دانشكده 1380- 81آزاد اسالمي بروجرد در سال 

علوم انساني بروجرد در سال مذكور كه در دروس الزامي رشته خود روش 

تحقيق داشته باشند و در نيم سال سوم تحصيلي خود قرار داشته يا اين درس را 

 نبود آينده شغلي مناسب بر گرايش دانشجويان به پژوهش مؤثر است

دهي به فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان گيري اساتيد در جهت  عالقه و پي- 12

  .مؤثر است

 اين روش با توجه به ماهيت موضوع از روش توصيفي

كند و به توصيف . اين روش وضع موجود را بررسي مي. اين روش وضع موجود را بررسي مي. استفاده شده است

ها و صفات آن را مطالعه و عندالزوم  ويژگي. پردازد دار وضعيت فعلي آن مي

در اين تحقيقات نوعاً از روشهاي. كند ارتباط بين متغيرها را بررسي مي

اي و بررسي متون و محتوي مطالب و نيز روشهاي ميداني نظير اي و بررسي متون و محتوي مطالب و نيز روشهاي ميداني نظير اي و بررسي متون و محتوي مطالب و ن

اين ). 57،ص 1373كريمي، . (شود مصاحبه و مشاهده استفاده مي

آزمون يكي از معروفترين و در عين حال پرمصرفترين آزمونهاي آماري 

  )1375دالور، . (يرپارامتريك است

جامعه پژوهشي عبارتند از كليه دانشجويان دانشكده علوم انساني دانشگاه جامعه پژوهشي عبارتند از كليه دانشجويان دانشكده علوم انساني دانشگاه جامعه پژوهشي عبارتند از 
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اين تعداد پس از تخمين شخصي محقق با .باشند  نفر مي1500اشند گذرانده ب

هاي مربوطه پس از دريافت آمار رسمي دانشجويان  همكاري مديران محترم گروه

دليل انتخاب دانشجويان . دليل انتخاب دانشجويان محاسبه گرديد. محاسبه گرديد

روش تحقيق را هايي كه نيز درس  رشته علوم انساني بيشتر بوده و تعداد رشته

  .باشد ها بيشتر مي جزء دروس الزامي خود دارند از ساير دانشكده

 30 تا 6اي مركب از  نمونه)  نفري1500از جامعه (با استناد به جدول تاكمن   

نفر به صورت تصادفي با توجه به تعريف جامعه مورد نظر از بين دانشجويان 

 .انتخاب شد

وهش دو فرم پرسشنامه محقق ساخته و ها در اين پژ آوري داده ابزار جمع  

اي بود كه در مرحله اول پرسشنامه به صورت باز پاسخ، با سه سؤال  دو مرحله

 نفر از دانشجويان به صورت تصادفي اجرا گرديد كه پس از 30باز تهيه و در بين 

 عامل را در 25هاي مشترك دانشجويان كه بيش از  بندي و استخراج ديدگاه جمع

 عامل اصلي انتخاب و پرسشنامه 12 با عنايت به مباني نظري پژوهش گرفت بر مي

 پرسشنامه 306آوري  جهت اطمينان از جمع. نهايي بدون نام تهيه و اجرا گرديد

 پرسشنامه 308 پرسشنامه توسط همكاران پژوهشگر توضيح كه تعداد 340تعداد 

ي جهت ترغيب  سؤال و حاوي متن توجه15پرسشنامه . تكميل و قابل بررسي بود

كه بر مبناي طيف ليكرت . به همكاري و تعاريف مفاهيم و اصطالحات الزم بود

طيف پاسخها گزينه خيلي زياد، زياد، متوسط كم و خيلي كم را در بر . تهيه گرديد

  .گرفت مي

گيري پرسشنامه تدوين شده اوليه بر روي  جهت برآورد پايايي ابزار اندازه  

 عاملهاي مورد توجه قرار ت و سؤاالت آنها در خصوصو ابهاما دانشجو اجرا 40

  .گرفت نسبت به پايايي مناسب پرسشنامه اطمينان حاصل شد

 نفر از اساتيد پرسيده شد كه به مقدار 20براي تعيين روايي پرسشنامه نظر 

  .آنها روايي پرسشنامه را با فرضيات مورد قبول قرار دادند % 79

وهش دو فرم پرسشنامه محقق ساخته و ها در اين پژ آوري داده ابزار جمع

اي بود كه در مرحله اول پرسشنامه به صورت باز پاسخ، با سه سؤال 

 نفر از دانشجويان به صورت تصادفي اجرا گرديد كه پس از 30باز تهيه و در بين 

25هاي مشترك دانشجويان كه بيش از بندي و استخراج ديدگاه

 عامل اصلي انتخاب و پرسشنامه 12 با عنايت به مباني نظري پژوهش 

306آوري  . جهت اطمينان از جمع. جهت اطمينان از جمع. نهايي بدون نام تهيه و اجرا گرديد

308 پرسشنامه توسط همكاران پژوهشگر توضيح كه تعداد 

 سؤال و حاوي متن توجهي جهت ترغيب  سؤال و حاوي متن توجهي جهت ترغيب  سؤال و حاوي متن توجه15پرسشنامه . تكميل و قابل بررسي بود

كه بر مبناي طيف ليكرت . به همكاري و تعاريف مفاهيم و اصطالحات الزم بود

طيف پاسخها گزينه خيلي زياد، زياد، متوسط كم و خيلي كم را در بر 

گيري پرسشنامه تدوين شده اوليه بر روي جهت برآورد پايايي ابزار اندازه

 عاملهاي مورد توجه قرار ت و سؤاالت آنها در خصوصو ابهاما دانشجو اجرا 
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يت موضوع از روشهاي آمار توصيفي در اين پژوهش با عنايت به ماه

اي استفاده گرديده و براي تحليل  جداول توزيع فراواني، درصد و نمودار ميله

همچنين جهت تبيين واريانس . اي استفاده گرديد  تك نمونه2xها از آزمون  پاسخ

  .وش تحليل عاملي استفاده شده استكل عوامل از ر

2از آزمون 
xشود كه محقق قصد دارد   مي تك نمونه اي زماني استفاده

داري دارند يا  ر شده از نظر فراواني با يكديگر تفاوت معنيبداند كه پاسخهاي ذك

است كه » نيكويي برازندان«بنابراين بااين آزمون كه از جمله آزمونهاي . خير

داري بين تعدادي از  نيتوان براي آزمون اين فرضيه بكار برد كه آيا تفاوت مع مي

گيرد با تعداد مورد  اشياء يا پاسخهاي مشاهده شده كه در هر طبقه قرار مي

اين آزمون يكي ). 1373كريمي، ( وجود دارد يا نه انتضار مبتني بر يك فرضيه پوچ

.  پر مصرفترين آزمونهاي آماري غيرپارامتريك استاز معروفترين و در عين حال

  ).دالور(

شود كه محقق سعي دارد در پي  يل عاملي زماني استفاده مياز روش تحل  

اين . ها دارد اي از داده بردن به متغيرهاي زيربنايي يك پديده يا تلخيص مجموعه

در . گيرد تأييدي مورد استفاده قرار مي): ب. اكتشافي: روش به دو دسته الف

 درباره تعداد باشد كه اي مي روش تأييدي محقق هدفش تأييد ساختار عاملي ويژه

و بر ارزش ساختار عاملي مورد . شود اي بيان مي ا به طور آشكار فرضيهعامله

يري شده مورد آزمون گ ختار كوواريانس متغيرهاي اندازهنظر در فرضيه با سا

2داري  اجراي تحليل عاملي معنيجهت . گيرد قرار مي
x حداقل شرط الزم براي 

در يك ساختار آرماني هر يك از متغيرهايي كه با ر عاملي باال . باشد انجام مي

گيري  كننده اندازه توان بيان روي يكي از عاملها دارد مي) 5/0 مثالً بزرگتر از(

  .)274، ص 1379سرمد، . (خصيصه مكنوني باشد

  . انجام شده است5/11 ويرايش SPSSافزار  كليه محاسبات آماري با نرم

داري بين تعدادي از توان براي آزمون اين فرضيه بكار برد كه آيا تفاوت مع نيتوان براي آزمون اين فرضيه بكار برد كه آيا تفاوت مع نيتوان براي آزمون اين فرضيه بكار برد كه آيا تفاوت مع

گيرد با تعداد مورد اشياء يا پاسخهاي مشاهده شده كه در هر طبقه قرار مي

اين آزمون يكي ). 1373كريمي، ( وجود دارد يا نه انتضار مبتني بر يك فرضيه پوچ اين آزمون يكي ). 1373كريمي، ( ). 1373كريمي، (

 پر مصرفترين آزمونهاي آماري غيرپارامتريك استاز معروفترين و در عين حال

شود كه محقق سعي دارد در پي از روش تحليل عاملي زماني استفاده مياز روش تحليل عاملي زماني استفاده مياز روش تحل

اين . ها دارد اي از داده بردن به متغيرهاي زيربنايي يك پديده يا تلخيص مجموعه

تأييدي مورد استفاده قرار مي): ب. اكتشافي: روش به دو دسته الف

باشد كه اي مي روش تأييدي محقق هدفش تأييد ساختار عاملي ويژه

و بر ارزش ساختار عاملي مورد . شود اي بيان مي ا به طور آشكار فرضيه

يري شده مورد آزمون گ ختار كوواريانس متغيرهاي اندازهنظر در فرضيه با سا يري شده مورد آزمون گ  گ 

اجراي تحليل عاملي معنيجهت . گيرد قرار مي اجراي تحليل عاملي معنيجهت . گيرد قرار مي 2داري  جهت . گيرد قرار مي
x حداقل شرط الزم براي 

در يك ساختار آرماني هر يك از متغيرهايي كه با ر عاملي باال . باشد انجام مي در يك ساختار آرماني هر يك از متغيرهايي كه با ر عاملي باال . باشد انجام مي . باشد انجام مي

گيري  كننده اندازه توان بيان روي يكي از عاملها دارد مي) 5/0 مثالً بزرگتر از
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  ها يافته

 نفر از دانشجويان مورد بررسي 308اي مركب از   پژوهش نمونهدر اين

  .قرار گرفت كه اطالعات توصيفي آنها در جدول زير خالصه شده است

 نفر دانشجويان 308در اين قسمت فراواني و درصد فراواني پاسخهاي 

اي مربوط به سؤاالت يك الي  شركت كننده در پژوهش به همراه نمودارهاي ميله

 جهت - 2ارزش يك جهت گزينه خيلي كم . گردد مه به ترتيب ارائه مي پرسشنا15

 جهت گزينه خيلي زياد در -5جهت گزينه زياد - 4جهت گزينه متوسط - 3گزينه كم 

ابتدا به توصيف سه متغير جنسيت، اشتغال و وضعيت ترم . نظر گرفته شده است

  .پردازيم تحصيلي مي
  درصد  فراواني  اشتغال

  8/20  64  شاغل

  2/79  244   شاغلغير

  100  308  جمع

  
  درصد  فراواني  سال نيم

  6/3  11  سوم 

  5/7  23  چهارم

  2/18  56  پنجم

  37  114  ششم

  8/33  104  هفتم

  

  درصد  فراواني  جنسيت

  1/58  179  زن

  9/41  129  مرد

  100  308  جمع

. ابتدا به توصيف سه متغير جنسيت، اشتغال و وضعيت ترم . ابتدا به توصيف سه متغير جنسيت، اشتغال و وضعيت ترم . نظر گرفته شده است

  .پردازيم تحصيلي مي
  درصد  فراواني  اشتغال

  8/20  64  شاغل

  2/79  244   شاغلغير

  100  308  جمع

  درصد  فراواني  سال نيم

  6/3  11  سوم 

  5/7  23  چهارم

  2/18  56  پنجم

  37  114  ششم

  8/33  104  هفتم

  درصد  فراواني  جنسيت

  1/58  179  زن
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 درصد زن و 1/58 نفر 308يابيم از  طور كه از جداول فوق در مي همان

 درصد آنها 8/20 درصد آنان غيرشاغل و 2/79باشد، همچنين   مرد مي9/41

 درصد در 5/7 درصد در نيمسال سوم و 6/3باشد، ضمن اين كه  شاغل مي

 درصد در نيمسال ششم و 37 درصد در نيمسال پنجم و 2/18نيمسال چهارم و 

  .  درصد در نيمسال هفتم تحصيل خود قرار دارند8/33
  

  هاي   دانشجويان به گزينه در ادامه جدول درصد پاسخهاي

  . پرسشنامه آورده شده است15 الي 4سؤاالت 

  كم خيلي  كم  متوسط  زياد  زياد خيلي  

4  1/20  25  9/28  9/15  1/10  

5  4/22  9/29  9/17  7/22  1/7  

6  2/17  2/28  8/19  9/17  9/16  

7  3/51  4/22  7/9  1/7  4/9  

8  5/29  6/14  37  7/12  2/6  

9  1/9  32  5/17  5/21  5/19  

10  1/8  5/18  5/7  1/23  8/32  

11  12  7/23  5/30  4/21  3/12  

12  4/10  4/24  1/35  3/15  9/14  

13  6/13  7/11  4/46  8/19  4/8  

14  1/9  2/18  4/21  1/35  2/16  

15  2/18  8/6  4/35  9/17  8/21  

 پرسشنامه مربوط 4شود به عنوان مثال سؤال  طور كه مشاهده مي همان

ر آشنايي با روش تحقيق علمي در دوران به فرضيه اول و در خصوص تأثي

ياد را انتخاب خيلي زياد و زهاي   درصد گزينه46ت كه مجموعاً دانشجويي اس

  ...اند و  كرده

  كم خيلي  كم  متوسط  زياد  زياد خيلي  

4  1/20  25  9/28  9/15  1/10  

5  4/22  9/29  9/17  7/22  1/7  

6  2/17  2/28  8/19  9/17  9/16  

7  3/51  4/22  7/9  1/7  4/9  

8  5/29  6/14  37  7/12  2/6  

9  1/9  32  5/17  5/21  5/19  

10  1/8  5/18  5/7  1/23  8/32  

11  12  7/23  5/30  4/21  3/12  

12  4/10  4/24  1/35  3/15  9/14  

13  6/13  7/11  4/46  8/19  4/8  

14  1/9  2/18  4/21  1/35  2/16  

15  2/18  8/6  4/35  9/17  8/21  

 پرسشنامه مربوط 4شود به عنوان مثال سؤال طور كه مشاهده مي

به فرضيه اول و در خصوص تأثير آشنايي با روش تحقيق علمي در دوران به فرضيه اول و در خصوص تأثير آشنايي با روش تحقيق علمي در دوران به فرضيه اول و در خصوص تأثي

خيلي زياد و زهاي   درصد گزينه46ت كه مجموعاً  خيلي زياد و زهاي   درصد گزينه هاي   درصد گزينه
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2در اين بخش با استفاده از آزمون آماري 
xي به تحليل ا نمونه  تك

  .پردازيم ها مي فرضيه

 :H1. هش مؤثر استآشنايي دانشجويان با روش تحقيق بر گرايش آنها به پژو -1

پژوهشي دانشگاه در رشته مربوطه بر گرايش -عضويت در انجمنهاي علمي -2

   2H. دانشجويان به پژوهش مؤثر است

نبودن جايگاه دقيق پژوهشي در دروس دانشگاهي بر گرايش دانشجويان به  -3

   3H. :پژوهش مؤثر است

ويان بر گرايش آنها وجود مشاورين تحقيقاتي در دانشگاه برا ي هدايت دانشج - 4

   4H. :به پژوهش مؤثر است

. آشنا نبودن اساتيد با پژوهش در گرايش دانشجويان به پژوهش مؤثر است - 5

:5H   

   6H. :عالقه دانشجويان به پژوهش در گرايش آنها مؤثر است - 6

هاي  اهميت دادن به پژوهش در دانشگاه از طريق تبليغات مناسب و جشنواره -7

   7H. :يي بر گرايش دانشجويان به پژوهش مؤثر استپژوهشي دانشجو

امكانات كتابخانه و دسترسي آسان به اينترنت در گرايش دانشجويان به  -8

  8H. :پژوهش مؤثر است

آموزان به  آموزي بر گرايش دانش آشنا نبودن با تحقيق در دوران دانش -9

 9H. :پژوهش مؤثر است

. ش دانشجويان به پژوهش مؤثر استعالقگي به رشته تحصيلي بر گراي بي - 10

:10H 

  11H. :نبود آينده شغلي مناسب بر گرايش دانشجويان به پژوهش مؤثر است - 11

دهي به فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان بر  گيري اساتيد در جهت عالقه و پي - 12

  12H. :گرايش آنها مؤثر است

وجود مشاورين تحقيقاتي در دانشگاه برا ي هدايت دانشجويان بر گرايش آنها وجود مشاورين تحقيقاتي در دانشگاه برا ي هدايت دانشجويان بر گرايش آنها وجود مشاورين تحقيقاتي در دانشگاه برا ي هدايت دانشج

   4H. :به پژوهش مؤثر است

آشنا نبودن اساتيد با پژوهش در گرايش دانشجويان به پژوهش مؤثر است

   6H. :عالقه دانشجويان به پژوهش در گرايش آنها مؤثر است

اهميت دادن به پژوهش در دانشگاه از طريق تبليغات مناسب و جشنواره

يي بر گرايش دانشجويان به پژوهش مؤثر استپژوهشي دانشجو

امكانات كتابخانه و دسترسي آسان به اينترنت در گرايش دانشجويان به 

  8H. :پژوهش مؤثر است

آموزي بر گرايش دانشآشنا نبودن با تحقيق در دوران دانش

 9H. :پژوهش مؤثر است

عالقگي به رشته تحصيلي بر گرايش دانشجويان به پژوهش مؤثر استعالقگي به رشته تحصيلي بر گرايش دانشجويان به پژوهش مؤثر استعالقگي به رشته تحصيلي بر گراي

نبود آينده شغلي مناسب بر گرايش دانشجويان به پژوهش مؤثر است
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ار مقادير با توجه به جدول فراواني مشاهده شده و فراواني مورد انتظ

 .ها به شرح زير است  به ترتيب فرضيه2محاسبه شده براي آزمون خي 

  
Test statistics 

15Q 14Q 13Q 12Q 11Q 10Q 9Q 8Q 7Q 6Q 5Q 4Q   

64,92

2  

4  

000.  

286,56  

4  

000.  

145,01

9  

4  

000.  

59,50

0  

4  

000.  

38,331  

4  

000.  

97,974  

4  

000.  

42,482  

4  

000.  

100,8

31  

4  

000.  

210,66

9  

4  

000.  

13,88

3  

4  

000.  

32,201  

4  

000.  

33,818  

4  

000.  

Chi-

squarea 

Df 

Asymp.si
g. 

 A,. cells (0%) have expected frequencies less then5. the minimum expected cell frequeccy is 61.6  

 فرضيه مربوط به عوامل مؤثر بر 12شود  طور كه مشاهده مي همان

 مورد &=000 و سطح معناداري 4ا درجه آزادي گرايش دانشجويان به پژوهش ب

  .تأييد قرار گرفت
  

  تحليل عاملي

زن عاملي هر يك از حال با استفاده از روش تحليل عاملي به بررسي و

ترتيب عوامل ارائه . پردازيم  گرايش دانشجويان به پژوهش ميعوامل مؤثر در

  .دباش ها مي شده به ترتيب فرضيه

 و سطح معناداري 4گرايش دانشجويان به پژوهش با درجه آزادي گرايش دانشجويان به پژوهش با درجه آزادي گرايش دانشجويان به پژوهش ب

  .تأييد قرار گرفت

  تحليل عاملي

زن عاملي هر يك از حال با استفاده از روش تحليل عاملي به بررسي و

ترتيب عوامل ارائه . پردازيم  گرايش دانشجويان به پژوهش ميعوامل مؤثر در

  .دباش ها مي شده به ترتيب فرضيه
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  .باشد ت تحليلي عاملي به شرح زير ميجداول همبستگي و محاسبا
factor 

11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  
  

003-  

022  

023  

003-  

010  

008  

026  

249  

012  

035-  

052-  

001-  

041  

086-  

056-  

009-  

065  

059-  

013  

081  

066  

013  

019  

086-  

029-  

091-  

124  

006-  

139  

070  

064-  

036  

168-  

014-  

042  

020-  

067-  

073-  

069  

055  

175-  

108  

205  

060  

072-  

036  

096  

145-  

134  

037  

107  

113-  

153-  

017-  

057-  

009  

016  

186-

328  

043-  

271-  

036-  

146  

073  

045  

318-  

015-  

029  

172  

077-  

213  

075  

124-  

406  

316-  

006  

114  

002  

013-  

211  

206-  

004-  

231  

093-  

099  

054-  

026  

095-  

020-  

369-  

315  

174  

291-  

135  

034  

260  

141-  

075  

201  

124-  

186-  

093  

271-  

401  

162  

288  

042-  

005  

145  

299-  

274-  

189  

165-  

241  

191-  

505  

014-  

122-  

174  

373  

345  

387  

407  

116  

464  

410  

346  

013  

475  

255  

536  

206  

4Q 

5Q 

6Q 

7Q 

8Q 

9Q 

10Q 

11Q 

12Q 

13Q 

14Q 

15Q 

Extraction method: alphafactoring. 

a. 11 factors extrations . 22 iteations required. 

  درصد تراكمي  درصد تبيين كنندگي واريانس  وزن عاملي  عامل

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

2,170  

1,422  

1,121  

1,071  

1,003  

945  

904  

749  

682  

670  

639  

579  

18,083  

11,850  

9,345  

8,952  

8,360  

7,872  

7,534  

6,616  

5,681  

5,582  

5,326  

4,826  

18,083  

29,933  

39,278  

48,203  

56,563  

64,435  

71,961  

78,584  

84,266  

89,847  

95,174  

100,000  

064-  

036  

168-  

014-  

042  

020-  

205  

060  

072-  

036  

096  

145-  

057-  

009  

016  

186-

328  

043-  

015-  

029  

172  

077-  

213  

075  

013-  

211  

206-  

004-  

231  

093-  

315  

174  

291-  

135  

034  

260  

271-  

401  

162  

288  

042-  

005  

191-  

505  

014-  

122-  

174  

373  

Extraction method: alphafactoring.

11 factors extrations . 22 iteations required. 

درصد تراكمي  درصد تبيين كنندگي واريانس  وزن عاملي  عامل

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

2,170  

1,422  

1,121  

1,071  

1,003  

945  

904  

749  

682  

18,083  

11,850  

9,345  

8,952  

8,360  

7,872  

7,534  

6,616  

5,681  

18,083  

29,933  

39,278  

48,203  

56,563  

64,435  

71,961  

78,584  

84,266  
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ها به  نه ذكر شده در فرضيه گا12شود عوامل  طور كه مشاهده مي همان

كند به طوري كه اولين عامل يعني   كل واريانس پديده مورد نظر را تبيين ميترتيب

  يعني عالقه و12 درصد واريانس كل و عامل 18عالقه دانشجويان به پژوهش 

  .نمايد ز واريانس كل را تبيين مي ا57پيگيري اساتيد 
  

  گيري نتيجه

 عاملي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت كه در 12با توجه به 

 مورد دو د و كليه آنها با آزمون آماري خي فرضيه مطرح شده گردي12برگيرنده 

ليل عاملي است گيريم كه عوامل زير كه مستخرج از تح تأييد قرار گرفت نتيجه مي

  :بيشترين تأثير را بر گرايش دانشجويان به پژوهش دارند
  درصد تبيين كنندگي واريانس  عامل

  آشنايي با روشهاي تحقيق -1

هاي علمي پژوهشي دانشگاه در رشته  عضويت در انجمن-2

  مربوطه

  نبودن جايگاه دقيق در دروس دانشگاهي براي پژوهش-3

  انشگاهوجود مشاورين تحقيقاتي در د-4

  آشنا نبودن اساتيد با پژوهش-5

 اهميت دادن به پژوهش در دانشگاه از طريق تبليغات -6

  هاي پژوهش دانشجويي مناسب و جشنواره

   كتابخانه و دسترسي آسان به اينترنت-7

  آموزي  آشنا نبودن با تحقيق در دورا ن دانش-8

  بي عالقگي به رشته تحصيلي-9

   نبود آينده شغلي مناسب-10

  عالقه دانشجويان به پژوهش-11

دهي به فعاليتهاي  عالقه و پي گيري استاد در جهت-12

  پژوهش دانشجويان

18,083  

11,850  

9,345  

8,925  

8,360  

7,872  

7,534  

6,616  

5,681  

5,582  

5,326  

4,826  

  

 فرضيه مطرح شده گرديد و كليه آنها با آزمون آماري خي فرضيه مطرح شده گرديد و كليه آنها با آزمون آماري خي فرضيه مطرح شده گردي

گيريم كه عوامل زير كه مستخرج از تحليل عاملي است گيريم كه عوامل زير كه مستخرج از تحليل عاملي است گيريم كه عوامل زير كه مستخرج از تحتأييد قرار گرفت نتيجه مي

  :بيشترين تأثير را بر گرايش دانشجويان به پژوهش دارند
درصد تبيين كنندگي واريانس  عامل

آشنايي با روشهاي تحقيق -1 آشنايي با روشهاي تحقيق -1 1-   

هاي علمي پژوهشي دانشگاه در رشته عضويت در انجمن

  مربوطه

  نبودن جايگاه دقيق در دروس دانشگاهي براي پژوهش

  انشگاهوجود مشاورين تحقيقاتي در د

  آشنا نبودن اساتيد با پژوهش-5

 اهميت دادن به پژوهش در دانشگاه از طريق تبليغات 

  هاي پژوهش دانشجوييمناسب و جشنواره

   كتابخانه و دسترسي آسان به اينترنت

  آموزي  آشنا نبودن با تحقيق در دورا ن دانش

  بي عالقگي به رشته تحصيلي-9

   نبود آينده شغلي مناسب-10

عالقه دانشجويان به پژوهش-11

18,083  

11,850  

9,345  

8,925  

8,360  

7,872  

7,534  

6,616  

5,681  

5,582  

5,326  

4,826  
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كه در تحليل عاملي عواملي كه وزن عاملي حدود يك دارند با عنايت به اين 

شش عامل زير بيشترين تأثير را ) 1379سرمد، (گيرند   ميبيشتر مورد توجه قرار

  .بر گرايش دانشجويان به پژوهش دارند

  آشنايي با روشهاي تحقيق-1

  هاي علمي پژوهشي دانشگاه در رشته مربوطه عضويت در انجمن-2

  نبودن جايگاه دقيق در دروس دانشگاهي براي پژوهش-3

  وجود مشاورين تحقيقاتي در دانشگاه- 4

  ا نبودن اساتيد با پژوهشآشن- 5

  عالقه دانشجويان به پژوهش- 6

خواه   فضيلت- 1371 ثقفي -1371اين نتايج با نتايج تحقيقات صافي   

  . همخواني دارد1376 و يار محمديان 1375 طاهري تركي - 1372

  

  پيشنهادات

در راستاي نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر پيشنهاداتي به شرح زير 

  :گردد مطرح مي

راي عملي درس روشهاي تحقيق بيشتر مورد توجه قرار گيرد و به سمت اج -1

  .يك تحقيق سوق پيدا كند

هاي تحقيقاتي  انجام پروژهانجمنهاي علمي گسترش يافته و به سمت  فعاليتهايي -2

  .گردندهدايت 

مشاورين تحقيقاتي در دانشگاه به صورت سازمان يافته به هدايت دانشجويان  -3

  .بپردازند

هاي دانشجويي و تشويق آنها  تبليغات مناسب در دانشگاه در زمينه پژوهش - 4

  .گيرد صورت مي

  .دسترسي آسان در كتابخانه به اينترنت جهت دانشجويان فراهم گردد - 5

  ا نبودن اساتيد با پژوهش

  عالقه دانشجويان به پژوهش

خواه   فضيلت- 1371 ثقفي -1371اين نتايج با نتايج تحقيقات صافي 

  . همخواني دارد1376 و يار محمديان 1375 طاهري تركي 

در راستاي نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر پيشنهاداتي به شرح زير 

  :گردد مطرح مي

درس روشهاي تحقيق بيشتر مورد توجه قرار گيرد و به سمت اج

  .يك تحقيق سوق پيدا كند

انجمنهاي علمي گسترش يافته و به سمت  انجام پروژهانجمنهاي علمي گسترش يافته و به سمت  انجام پروژهانجمنهاي علمي گسترش يافته و به سمت 

  .گردندهدايت 

مشاورين تحقيقاتي در دانشگاه به صورت سازمان يافته به هدايت دانشجويان 
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اجراي پژوهش حاضر در سطح منطقه پنج دانشگاه آزاد اسالمي و سطح  - 6

  .كشور

  

  كتابنامه

انع فرهنگي پژوهش در علوم پزشكي از ديدگاه مسؤالن  مو).1378 (، محمد،ناويسي قر -

كشور، پژوهشي و اعضاي هيأت علمي، اولين كنفرانس علمي بررسي مسائل پژوهشي 

  .مركز تحقيقات علمي، تهران

 بررسي توان پژوهشي و مسائل تحقيقات در دانشگاه ).1373 (برندك، محمد، -

  .اه صنعتي اميركبيرسي ارشد، دانشگومهندسي، پايان نامه كارشنا فني

 بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه در خصوص ).1373 (بكراني، فريدون، -

موانع پيشرفت فعاليتهاي پژوهشي در دانشگاه صنعتي اصفهان، پايان نامه كارشناسي 

  .د دانشگاه عالمه طباطبائي، تهرانارش

 تحقيق اعضاي هيأت  بررسي عوامل مؤثر بر انگيزه و توان).1376 (بهروان، حسين، -

نامه دكتري، دانشگاه  علمي علوم انساني و اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد، پايان

  .تهران

، طرح پژوهشي  عوامل مهم در رشد پژوهش و پژوهشگر).1371 (ثقفي، محمد حسن، -

  .وزارت صنايع، تهران

ي جامعه ها وهشي اساتيد رشتهپژ  بررسي موردي فعاليتهاي).1375 (رازقي، نادر، -

ارشد، نامه كارشناسي  هاي تهران، پايان اقتصاد، علوم سياسي دانشگاه-شناسي

  .دانشگاه تربيت مدرس، تهران

 بررسي وضعيت تحقيقات در بين اعضاي هيأت علمي ).1375 (ستار، آزيتا، -

مه طباطبائي، نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه عال هاي علوم تربيتي تهران، پايان دانشكده

  .نتهرا

، روشهاي تحقيق در علوم رفتاري، تهران، انتشارات )1379(سرمد، زهره و ديگران،  -

  .آگاه

  .سي ارشد، دانشگاه صنعتي اميركبيرسي ارشد، دانشگاه صنعتي اميركبيرسي ارشد، دانشگومهندسي، پايان نامه كارشنا

 بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه در خصوص ).1373 (بكراني، فريدون،

موانع پيشرفت فعاليتهاي پژوهشي در دانشگاه صنعتي اصفهان، پايان نامه كارشناسي 

  .د دانشگاه عالمه طباطبائي، تهران

 تحقيق اعضاي هيأت  بررسي عوامل مؤثر بر انگيزه و توان).1376 (بهروان، حسين،

نامه دكتري، دانشگاه علمي علوم انساني و اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد، پايان

 عوامل مهم در رشد پژوهش و پژوهشگر).1371 (ثقفي، محمد حسن،

  .وزارت صنايع، تهران

وهشي اساتيد رشتهپژ  بررسي موردي فعاليتهاي).1375 (رازقي، نادر، -

نامه كارشناسي هاي تهران، پاياناقتصاد، علوم سياسي دانشگاه

  .دانشگاه تربيت مدرس، تهران

 بررسي وضعيت تحقيقات در بين اعضاي هيأت علمي ).1375 (ستار، آزيتا، -

نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه عالهاي علوم تربيتي تهران، پايان
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مي، ، آمار غيرپارامتري براي علوم رفتاري، ترجمه يوسف كري)1956(سيگل، سيدني،  -

  .نشر دانشگاه عالمه طباطبائي

 مربوط به بررسي عوامل بازدارنده و تنگناهاي). 1373(شمسايي گلسفيدي، ابراهيم،  -

هاي كشاورزي كشور، پايان نامه  فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشكده

  .رشد، دانشگاه تربيت مدرس، تهرانكارشناسي ا

 بررسي موانع و مشكالت اجراي طرحهاي تحقيقات از ).1380 (شهركي نديمي، زهرا، -

نشگاه علوم ، دانامه دكتري ديدگا اعضاي هيأت دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، پايان

  .پزشكي زاهدان، زاهدان

هاي علوم انساني از ديدگاه   بررسي مشكالت تحقيق در رشته).1370 (صادقي، عباس، -

مه كارشناسي ارشد نا هاي علوم انساني دانشگاه اصفهان، پايان اساتيد دانشكده

  .دانشگاه اصفهان

 تحقيقات دانشجويي در بررسي عوامل مؤثر در ارتقاي كيفي). 1374 (صادقي، محمد،  -

  .ه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تهرانمقطع تحصيالت تكيملي، پايان نام

 پژوهشي در مورد پژوهشهاي انجام گرفته در وزارت آموزش و ).1371 (صافي، احمد، -

پرورش و كاربرد نتايج حاصله در تصميم گيري هاي مديريت عالي نخستين سمينار 

  .وم انساني تهرانهش حوزه عل پژو ارائه يافته

عوامل وموانع ارتقاء فرهنگ تحقيق و نوآوري ). 1375(طاهري لركي، غالم عباس،  -

  .شگا ه علم و صنعت  ايران ، تهرانمراكز تحقيقاتي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دان

، ابي عملكرد مؤسسات تحقيق و توسعهمعيارهاي ارزشي). 1375(، غالمعلي،  عسكري-

  .دانشگاه علم و صنعت ايران، تهرانشناسي ارشد، نامه كار پايان

نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي به ). 1374(. ، نورعلي فرخي-

  . دانشگاه عالمه طباطبائي ، تهرانپژوهش و عوامل مؤثر بر آن، طرح پژوهشي

 پايان  بررسي موانع و مشكالت تحقيقات اجتماعي در ايران،).1371(فضيلتخواه، حسن  -

  .مه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهراننا

هاي علوم انساني از ديدگاه  بررسي مشكالت تحقيق در رشته).1370 (صادقي، عباس،

مه كارشناسي ارشد نا هاي علوم انساني دانشگاه اصفهان، پاياناساتيد دانشكده

  .دانشگاه اصفهان

 تحقيقات دانشجويي در بررسي عوامل مؤثر در ارتقاي كيفي). 1374 (صادقي، محمد، 

  .مقطع تحصيالت تكيملي، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تهرانمقطع تحصيالت تكيملي، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه تهرانمقطع تحصيالت تكيملي، پايان نام

 پژوهشي در مورد پژوهشهاي انجام گرفته در وزارت آموزش و ).1371 (صافي، احمد، -

پرورش و كاربرد نتايج حاصله در تصميم گيري هاي مديريت عالي نخستين سمينار 

  .هش حوزه علوم انساني تهرانهش حوزه علوم انساني تهرانهش حوزه عل پژو ارائه يافته

عوامل وموانع ارتقاء فرهنگ تحقيق و نوآوري ). 1375(طاهري لركي، غالم عباس،  عوامل وموانع ارتقاء فرهنگ تحقيق و نوآوري ). 1375( )1375 .(

مراكز تحقيقاتي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگا ه علم و صنعت  ايران ، تهرانمراكز تحقيقاتي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگا ه علم و صنعت  ايران ، تهرانمراكز تحقيقاتي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دان

معيارهاي ارزشي). 1375(، غالمعلي،  معيارهاي ارزشي). 1375(، غالمعلي،  معيارهاي ارزشيابي عملكرد مؤسسات تحقيق و توسعهمعيارهاي ارزشيابي عملكرد مؤسسات تحقيق و توسعه). 1375(، غالمعلي، 

  .دانشگاه علم و صنعت ايران، تهرانشناسي ارشد، 

نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي به ). 1374(. ، نورعلي نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي به ). 1374(. ، نورعلي ). 1374(. ، نورعلي

 دانشگاه عالمه طباطبائي ، تهرانپژوهش و عوامل مؤثر بر آن، طرح پژوهشي
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 رسالت نظام آموزش عالي در نهادي كردن فرهنگ مشاركت )1373 (.قورچيان، نادرقلي -

، 2فكري مردم در جامعه، فصل نامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره 

  .تابستان

ت دولتي در زمينه  بررسي مشكالت دانشجويان مديري).1358 (محمد شفيعي، مهدي، -

ور اداري و استخدامي كشور، امور تحقيقاتي، پايان نامه كارشناسي ارشد، سازمان ام

  .تهران

هاي شهر كرمان   نظرات اعضاي هيأت علمي دانشگاه).1379 (.زاده، سكينه علي محمد-

نسبت به موانع موجود در انجام فعاليتهاي پژوهشي مجله دانشگاه علوم پزشكي و 

  .اشتيخدمات بهد

 بررسي عوامل مؤثر در توجه به پژوهش در ميان ).1376 (حسين، يارمحمديان، محمد-

  .هشي، دانشگاه آزاد اسالمي، تهرانپژوهشگران استان اصفهان، طرح پژو

  .اشتي

 بررسي عوامل مؤثر در توجه به پژوهش در ميان ).1376 (حسين، يارمحمديان، محمد

هشي، دانشگاه آزاد اسالمي، تهرانپژوهشگران استان اصفهان، طرح پژو




