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بررسی فرهنگ تحقیقاتی دانشجویان دانشگاه اصفهان
9

ندا باقری مهیاری ، 1محمد اکبری بورنگ ، 2محمد رضا فاتح
 1دانشجوی دکترای برنامهریزی درسی،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه بیرجند
 2استادیار برنامهریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه بیرجند
 3دانشجوی دکترای برنامهریزی درسی،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه بیرجند

چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی تمایالت دانشجویان دانشگاه اصفهان پیرامون مشارکت در تحقیق و پژوهش در دانشگاه اصفهان
بوده است.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه فرهنگ تحقیقاتی استفاده گردید ،این پرسشنامه در اختیار  194نفر از
دانشجویان قرار گرفت تا تجارب خود درباره پژوهش ،نوشتن تحقیق و ادراک خود درباره مشکالت بخش های مختلف یک
تحقیق را بیان کنند.داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار  spssمورد تحلیل قرار گرفتند .نتایج تحقیق حاکی از تفاوت
معنادار بین دانشجویان رشتههای مختلف ،دانشجویان مقاطع مختلف و دانشجویانی که درس روش تحقیق را گذراندهاند بود.
اما بین دانشجویان زن و مرد در این زمینه تفاوت معناداری نبود.
واژههای کلیدی :فرهنگ تحقیقاتی ،فرهنگ پژوهش ،آموزش.
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مقدمه
فرهنگ تحقیق را می توان به عنوان شیوهای که یک فرد یا گروه از طریق آن به پژوهش می پردازند تعریف نمود.کیم و
برونی(  ) 2111معتقدند نمی توان گفت فرهنگ تحقیقاتی یکسانی در تمامی دانشگاهها وجود دارد .این دو محقق معتقدند فرهنگ
تحقیقاتی بستگی به ارزشها و ایده های رشته ای و بین رشتهای ،دانش تخصص ،تولید دانش ،تحرک گروهی و چهارچوب های
فکری درونی و بیرونی دارد .هنگامی که از فرهنگ تحقیق سخن به میان می آید ادراک عمومی برآن است که که یک فرهنگ
سازمان یافته با ویژگیهای خاص در این زمینه وجود دارد(هزلکورن ..) 2119 ،با توجه به تعریف فوق می توان می توان به ویژگی
های بیشتری از فرهنگ تحقیق در یک موسسه اشاره کرد(ایوان..) 2113 ،شین(  ) 1499شش مولفه از فرهنگ تحقیقاتی را به شکل
زیر ارائه میدهد. 1 :رفتارهای تحقیقاتی  . 2هنجارهای تحقیقاتی  . 3ارزش های تحقیقاتی . 9فلسفه تحقیق  . 9قوانین تحقیق .6
احساس یا جو تحقیق.در واقع فرهنگ تحقیقاتی انعکاس دهنده ارزشها ،ایدهآلها ،قوانین و اعتقادات یک فرد یا موسسه درباره
تحقیق و پژوهش است .می توان گفت که تمامی موارد فوق در رفتارها ،اعمال و سمبلها تحقیقی یک فرد یا سازمان نهفته است.
همان طور که فرهنگ تدریس و آموزش یک موسسه در ارزشها و سبکهای آن نهفته است و فرهنگ مدیریت در سبک و ارزش
ها مدیریتی ،فرهنگ تحقیق نیز در ارزش ها و سبک های تحقیق متبلور می شود(ریس و همکاران.) 2112 ،
یکی از باورهای رایج آن است که فرهنگ تحقیقاتی را باید در رفتارهای آشکار ،یعنی آنچه که قابل مشاهده است جست و جو کرد،
اما باید گفت ک ه فرهنگ تحقیقاتی چیزی عمیق تر از رفتار است(پالرد..) 2113 ،در واقع صحبت از فرهنگ تحقیق بسیار پیچیده
است .فرهنگ تحقیقاتی اشاره به مفروضه های اساسی یک فرد یا سازمان درباره تحقیق دارد .فرهنگ تحقیق نه تنها مطالعه آنچه
که یک محقق انجام می دهد است بلکه چرایی انجام آن را نیز دربرمی گیرد .زمانی که درباره چرایی صحبت می شود ،در سطح اول
باید به بحث درباره انگیزه تحقیق پرداخت و در سطوح باالتر به بحث درباره ارزشها و فلسفه تحقیق پرداخت(دایسون.) 2111 ،اگر
بخواهیم پایین ترین سطح سلسله مراتب فرهنگ تحقیقاتی را معرفی کنیم باید از هدف تحقیق که آنی و کوتاه مدت است بحث به
میان آورد ،سطوح میانی فرهنگ تحقیقاتی را نتایج از قبل اکتساب شده تشکیل می دهد و باالترین سطح را ایدهآل های یک
تحقیق تشکیل میدهد(آرچر.) 2114 ،اگرچه تحقیقاتی خارج از کشور درباره فرهنگ تحقیقاتی صورت گرفته است که از جمله آنها
میتوان به چاویا ،2111 ،استوز ،2112 ،گلیز -فونتز ،2112 ،گلیز -فونتز و گیل آنتون ،2114 ،مونترو 2111 ،اشاره کرد اما در داخل
پژوهشی با این عنوان صورت نگرفته است و به نظر می رسد که بیشتر تحقیقات خارجی صورت گرفته در این زمینه به نوعی به
دنبال تدوین فرهنگ تحقیقاتی مد نظر خود بوده اند فلذا پژوهش حاضر به دنبال توصیف موضعیت موجود فرهنگ تحقیقاتی بین
دانشجویان دانشگاه اصفهان است.
سواالت تحقیق
.1آیا بین دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی (کارشناسی ،ارشد ،دکترا) تفاوت معناداری در فرهنگ تحقیق وجود دارد؟
.2آیا بین دانشجویانی که درس روش تحقیق را سپری کرده اند و نکردهاند تفاوت معناداری در فرهنگ تحقیق وجود دارد؟
.3آیا بین دانشجویان زن و مرد تفاوت معنادری در فرهنگ تحقیق وجود دارد؟
.9آیا بین دانشجویان رشته های مختلف (علوم انسانی ،فنی مهندسی ،علوم پایه ) تفاوت معناداری در فرهنگ تحقیق وجود دارد
مکان تحقیق
تحقیق حاضر به بررسی فرهنگ تحقیقاتی دانشجویان دانشگاه اصفهان می پردازد .این تحقیق در  13دانشکده مختلف دانشگاه
اصفهان اجرا شده است.
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مشارکت کنندگان
کل مشارکت کنندگان تحقیق  194نفر بوده اند که  113نفر زن و  96نفر مرد بوده اند .تعداد  99نفر از این افراد دانشجوی
کارشناسی و  29نفر دانشجوی تحصیالت تکمیلی بوده اند.حیطه سنی مشارکت کنندگان بین  21تا  32بوده است.
رویه جمع آوری اطالعات
برای جمع آوری اطالعات کپی از پرسشنامه در اختیار مشارکت کنندگان قرار داده شد و پس از تکمیل پرسشنامه آن را در اختیار
محقق قرار دادند .برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار  spssاستفاده گردید.
یافته ها
پس از تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  ، spssنتایج و یافته های تحقیق حاضر با توجه به سواالت مطرح شده در قسمت
پیشین حاکی از موارد زیر بود:
. 1آیا بین دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی (کارشناسی ،ارشد ،دکترا) تفاوت معناداری در فرهنگ تحقیق وجود دارد؟
نتایج جدول  1نشان میدهد که بین سه گروه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی (کارشناسی ،ارشد ،دکترا ) در متغیر  -فرهنگ
تحقیق حداقل بین دو سطح از سطوح متغیر گروه بندی بینگروهی تفاوت معناداری وجود دارد ( .) F)2‚64( =4 /92 ‚ p> 1 /111
جدول  1شاخص های توصیفی به تفکیک مقطع تحصیلی

کارشناسی
ارشد

N
39
29

Mean
22.19
29.99

Std.
Deviation
6.19
9.21

دکترا
کل

13
22

99.61
24.22

6.92
6.69

Maximum Minimum Std. Error
41.1
64.1
1.136
41.1
21.1
1.193
1.249
.292

41.1
41.1

29.1
64.1

جدول  : 2مقایسه اثرات ساده عامل بینگروهی در در متغیر فرهنگ تحقیق
منبع اثر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

بین گروه

691.963

2

391.231

4.921

.111

درون گروهی

2941.492

64

36.116

3122.999

21
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جدول  : 2نتایج آزمون تعقیبی
پس آزمون

کارشناسی

ارشد

دکترا

کارشناسی

-

(1 /23 )1/99

(8/64 )1/ 3

ارشد

-

-

(4/64* * )2/ 359

دکترا

-

-

-

**

بررسی نتایج آزمون تعقیبی جدول  2نشان می دهد که:
 در پس آزمون بین گروه های کارشناسی ،ارشد ،دکترا از نظر فرهنگ تحقیق تفاوت معنیداری وجود دارد .به این ترتیب کهفرهنگ تحقیق در دانشجویان دکترا بیشتر از دانشجویان ارشد و لیسانس است .اما به لحاظ فرهنگ تحقیق بین دانشجویان ارشد و
کارشناسی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
. 2آیا بین دانشجویانی که درس روش تحقیق را سپری کرده اند و نکردهاند تفاوت معناداری در فرهنگ تحقیق وجود دارد؟
به منظور مقایسه دو گروه دانشجویانی که درس روش تحقیق را سپری کرده اند و نکردهاند از لحاظ متغیر فرهنگ تحقیق از آزمون
تی برای گروه های مستقل استفاده شده است.
جدول  : 3نتایج آزمون  tجهت مقایسه دانشجویانی که درس روش تحقیق را سپری کرده اند و نکرده¬اند از لحاظ فرهنگ تحقیق
گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

T

Df

Sig

آموزش دیده

39

22 /19

6/91

2 /66

21

1 /11

بدون آموزش

39

91 /19

6/91

نتایج ارائه شده در جدول  3نشان میدهد میانگین فرهنگ تحقیق (  ) =91 /19دانشجویانی که درس روش تحقیق را سپری کرده
اند بیشتر از دانشجویانی است که درس روش تحقیق را سپری نکرده اند (  ) =22 /19می باشد ( .) t=2 /66 ،p=- 1 /11
. 3آیا بین دانشجویان زن و مرد تفاوت معنادری در فرهنگ تحقیق وجود دارد؟
به منظور مقایسه دو گروه دانشجویان زن و مرد از لحاظ متغیر فرهنگ تحقیق از آزمون تی برای گروه های مستقل استفاده شده
است.
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جدول  : 9نتایج آزمون  tجهت مقایسه دانشجویان زن و مرد از لحاظ فرهنگ تحقیق
گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

T

Df

Sig

زن
مرد

92
31

29 /61
91 /2

6/61
6/91

1 /49

21

1 /32

نتایج ارائه شده در جدول  3نشان میدهد میانگین فرهنگ تحقیق (  ) =29 /61دانشجویان زن و دانشجویان مرد (  ) =91 /2می
باشد که به لحاظ آماری تفاوت معنی داری ندارند ( .) t=1 /49 ،p=- 1 /32
. 9آیا بین دانشجویان رشته های مختلف (علوم انسانی ،فنی مهندسی ،عل وم پایه) تفاوت معناداری در فرهنگ تحقیق وجود دارد؟
نتایج جدول  1نشان میدهد که بین سه گروه دانشجویان رشته های مختلف ( علوم انسانی ،فنی مهندسی ،علوم پایه ) در متغیر -
فرهنگ تحقیق تفاوت معناداری وجود ندارد (.) F)2‚64( =1 /92 ‚ p= 1 /96

انسانی

N
24

Mean
24.46

Std.
Deviation
6.99

فنی مهندسی
علوم پایه
کل

26
12
22

29.19
24.92
24.29

6.22
2.12
6.69

Maximum Minimum Std. Error
41.1
64.1
1.22
1.21
1.29
.29

41.1
41.1
41.1

64.1
21.1
64.1

جدول  : 1مقایسه اثرات ساده عامل بینگروهی در در متغیر فرهنگ تحقیق
منبع اثر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

بین گروهی

91.629

2

29.912

.921

.969

درون گروهی

3121.921

64

99.224

کل

3122.999

21

نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد که بین دانشجویان رشته های مختلف علوم انسانی ،فنی مهندسی ،علوم پایه از نظر
متغیر فرهنگ تحقیق تفاوت معن ی داری به لحاظ آماری وجود ندارد.
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بحث و نتیجه گیری
در تمامی رشته ها تحقیق و پژوهش به عنوان یکی از مهم ترین شالوده توسعه تلقی می شود ،در واقع انتظار بر آن است که
محققان از طریق پژوهش و اشتراک گذاری آن با همکاران خود زمینه بسط و توسعه حوزه تحقیقاتی خود را فراهم
نمایند.پژوهش حاضر با هدف بررسی فرهنگ تحقیقاتی بین دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام گردید .یافتههای پژوهش نشان
داد که فرهنگ تحقیقاتی بین دانشجویان مقاطع مختلف ،رشته های مختلف و کسانی درس یا دوره رشت تحقیق را طی کرده
اند از تف اوت معناداری برخوردار است در صورتی که بین دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد .در تبیین یافته
های پژوهش حاضر می توان گفت که واضح و مشخص است که عواملی چون مهارت نوشتن و تجربه در تحقیق در فرهنگ
تحقیقاتی تاثیرگذار است.سوال اول پژوهش ارتباط میزان تحصی الت دانشجویان و فرهنگ تحقیق را مورد بررسی قرار می داد،
نتایج برآمده از این سوال بر اهمیت میزان تحصیالت در فرهنگ تحقیق تاکید داشت بدان معنا که هرچه میزان تحصیالت
افزایش پیدا کند فرهنگ تحقیق نیز افزایش پیدا خواهد کرد .سوال دوم پژوهش بر اهمیت مهارت های تحقیق در فرهنگ
تحقیقاتی تاکید داشت.نتایج حاصله از این سوال حاکی از آن بود که شرکت یا عدم شرکت در دروس یا دورههای تحقیقاتی
تاثیر به سزایی در فرهنگ تحقیقاتی دارد .سوال سوم پژوهش بر تفاوت بین رشته های مختلف تمرکز داشت ،آنچه که نتایج
این سوال نشان داد حاکی از آن بو د که بین رشته های مختلف تفاوت معناداری در فرهنگ تحقیقاتی وجود دارد بنابراین زمینه
تحصیلی می تواند این موضوع را تحت تاثیر قرار داد .سوال آخر تحقیق نقش جنسیت در فرهنگ تحقیقاتی را مورد بحث قرار
می دهد ،داده های حاصل از این سوال بیانگر آن بود که جنسیت ،نقشی در فرهنگ تحقیقاتی ایفا نمی کند.می توان گفت که
فرهنگ تحقیقاتی یکی از مولفههای مهم در بسط و توسعه آکادمیک هر رشتهای محسوب میگردد.بی شک توجه به عناصر
تشکیل دهنده فرهنگ تحقیقاتی و پرورش آن در دانشجویان میتواند منجر به توسعه در هر حیطه حیطه و رشتهای شود.
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