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کلیدواژ

ا :موانع پژوهش ،مقا ع می ی ،دانشجویان کارشناسی ارشد ،دانشها شاهد.

94

دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار/تربيت واجتماع  /دانشگاه شاهد /سال هفدهم /شهریور  / / 98شماره 24

هدف اساسی تحقیق حاضر ،بررسی موانع مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشدد دانشدها
شاهد در انجام پژوهش و تددوی مقدا ع می دی بدود اسدت .روش مدورد اسداداد در اید
پژوهش ،پی ایشی است .ابزار گردآوری داد ها ،پرسشنامهی محقق ساخاهای حداوی مواندع
فردی و اجا امی بود که با اساداد از مطالعه منابع معابر می ی در اید زمینده و بررسدی
پیشینه تحقیق ،بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرع ،تنظیم شد و روایی آن با اسداداد از
نظراع کارشناسان و ماخصصی سنجید و پایدایی آن نیدز بدا اسداداد از ضدری آلددای
کرونباخ 0/88 ،بهدست آمد است .جامعده پدژوهش را کییده دانشدجویان کارشناسدی ارشدد
مشغول به تحصیل در نی سال دوم  88-88دانشها شاهد ،تشکیل داد اندد کده تعدداد آنهدا،
 7081ندر بود است و از ای میان ،تعداد  187ندر با اساداد از روش ن وندهگیدری طبقدهای
تصادفی اناخاب شد اند .دانشکد های دارای دانشجویان کارشناسی ارشد در دانشها شاهد،
شامل شش دانشکد ؛ میوم انسانی ،میوم پایده ،فندی و مدندسدی ،میدوم کشداورزی ،هندر و
پزشکی بود اند .به منظور تجزیه و تحییل داد ها از روشهدای آمداری توصدیدی(از ج یده
شاخصهای فراوانی و درصد فراوانی) و از آزمونهای اسانباطی (از ج یه آزمون فریددم و
خی دو) اساداد گردید .از آزمون فریدم به منظور رتبه بندی و از آزمون خی دو به منظدور
بررسی معناداری تداوعها ،اساداد شد است .ناایج حاصل از آزمون فریدم  ،نشان داد کده
بیشاری و کمتری موانع فردی مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشدد دانشدها شداهد در
انجام پژوهش و تدوی مقا ع می ی به ترتی شامل؛ نداشا سابقه فعالیتهدای پژوهشدی
در دور قبیی و مدم آشنایی با نحدو اسداداد از رایانده ،اینارندت و ابزارهدای جسداجوی
اطالمدداع و از طددرف دیهددر بیشدداری و کددمتددری موانددع اجا ددامی مشددارکت دانشددجویان
کارشناسی ارشد دانشها شاهد در انجام پژوهش و تدوی مقا ع می ی نیز به ترتی شامل؛
پایی بودن سدم پژوهش در بودجه کشور و اولویت نداشا فعالیتهای پژوهشی در نهرش
اساتید  ،با وجود آگاهی از اه یت پژوهش بود است همچنی ناایج آزمون خدی دو نشدان
داد؛ تداوع بی رتبه های هر سؤال هم در موانع فردی و هم در موانع اجا امی ،معنادار است.
یافاهها حاکی است که بی دیدگا دانشجویان کارشناسی ارشدد زن و مدرد کدل دانشدها در
مورد موانع فردی و اجا امی ،تداوع معنادار وجود ندارد.
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بررسی موانع مشارکت دانشجویان
کارشناسی ارشد دانشگاا شگا د
در انجام پژو ش و تدوین مقگات
علمی

بررسی موانع مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در انجام پژوهش و تدوین مقاالت علمی

مقدمه

باشد فاصلهی علمی خود را کم کنویم الزم اسوت کوه

دانشمنداو تحقیقات را یکی از محورهای کلیدی در

بود هی وهوهشی خود را چندین برابر افزایش دهویم[1

امنیت ملی کشورها دانسته و بر این باورند که ویشرفت

و  4و  .]12وهوهشها نشواو مویدهود در سوا 1991

در هر زمینهای به وهوهش و برناموهریوزی دییون نیواز

معاد  96درصد از بود وههوای تحقیقواتی هواو را

دارد[1و .]2وهوهش ،همواره از ابزارهای ویشرفت مادی

کشورهای توسعه یافته هزینه کردهاند و تنهوا  4درصود

و معنوی بشر بوده است .در وایع وهوهش اصولیتورین

آو را کشورهای در حا توسعه برعهده داشتهانود کوه

نیروی محرکه یک امعه در مسیر تریوی بووده و از آو

سهم کشورهای اسالمی از این میزاو فقط  1درصد بوده

بهعنواو یکی از شاخصهای مهم رشد  ،نام برده می-

است[ 5و  13و .]14

شود[ .]3کمیت و کیفیت تولیدات علموی(طور هوا و

دانشگاهها بهعنواو سازماوهای تولید کنندهی علوم،

مقاالت وهوهشی) یکی از مهمتورین معیارهوای توسوعه

مسالولیت واسومگویی بوه نیازهوای روز بوه روز متنوو

علمی در کشور محسوب گردیوده[4و 5و ]6و تحلیو

وامع را بوه عهوده دارنود [ .]15دانشوگاهها و مراکوز

میزاو مقاالت علمی یکی از شیوههای سنجش برونوداد

آموزش عالی ،مانند هر نظام ا تماعی دیگر و براسواس

علمی هر کشور میباشد[ .]7تحقیقات منتشر شدهی اخیر

سطح ویشرفت و نیازهای امعه ،میتوانند کارکردهوای

نشاو میدهد که محققاو کشورهای در حوا توسوعهی

متفاوتی داشته باشند .سازماو علمی فرهنگی مل متحود

( )UNESCOسه کارکرد اصلی دانشگاههوا را "تولیود

دنیا ،نسبت محدودی از کو مقواالت منتشور شوده در

دانووش" (وووهوهش) " ،انتقووا دانووش" (آموووزش) و

مجالت را به خود اختصاص میدهند [.]8در کشورهای
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در حا توسعه ،کارگزاراو به دالی مشکالت ایتصادی،

"اشاعه و نشر دانش" (ارائه خدمات) می داند[ .]16در

ا تماعی و سیاسی ،دنبا رفع مشکالت آنی بوده و بوه

وایع میتواو گفت که یکی از ور ارزشترین منابعی که

تحقین و وهوهش که معموالً نتایج آنها سا ها بعد مورد

امعه برای ویشرفت و توسعه در اختیار دارد ،دانشوگاه

استفاده یرار میگیرد ،کمتر تو ه دارند[ .]9تا زمانی که

است .اغل

مسووالوالو از نتووایق تحقیقووات در اتمووات تصوومیمات و

توسعه ،ح مسائ و رفع نیازمندیهای اهداف ملوی را

برنامهریزیهای ا تماعی ،فرهنگی ،ایتصادی و آموزشی

در دانشگاهیاو تحقن بمشیدهاند[ .]17همواوگونوه کوه

بهره نبرند ،آو کشور به توسوعهی وایودار و ا تمواعی

اشاره گردید ،ورداختن بوه ووهوهش یکوی از مهمتورین

دست نمواهد یافت[ .]11در کشورهای توسوعه یافتوه،

وظایف دانشگاهها و مراکز آموزش عالی می باشد .ایون

بهطور متوسط  2تا  3درصدِ تولیود ناخوالصس سورانهی

وظیفه در امعهی دانشگاهی بر عهوده دو گوروه اصولی

خود را صرف وهوهش میکنند ،در حالیکه طی دهوهی

میباشد :نمست اساتید و سپس دانشجویاو دانشوگاهها.

اخیر ،ایراو تنها حودود  1/3توا  1/4درصود از تولیود

اساتید دانشگاهها ضمن انجام کارهای وهوهشی ،باید به

ناخووالص داخلووی خووود را صوورف وووهوهش کوورده

صورت مستقیم نقش هودایتگر و مربوی دانشوجویاو را

است[1و .]11از طرف دیگر تولیود ناخوالص سورانهی

برعهده داشته و به نوعی وظیفه تربیت وهوهشگراو آینده

ایراو تقریباً  11تا  15برابر کمتر از کشوورهای توسوعه

کشور را نیز انجام دهند .اما متأسوفانه نتوایج تحقیقوات

یافته اسوت .ایوراو در مقایسوه بوا کشوورهای توسوعه

نشاو داده است که میزاو یاب تو هی از ویت اعضوای

یافته(ایاالت متحده ،کشورهای ارووای غربی و ژاوون)،

هیأت علمی دانشگاهها(بهخصوص دانشگاههوای علووم

نسبت به معیتش  111برابر کمتر مقاله تولید میکنود.

وزشکی) صرف آموزش میشود و به همین دلیو اکرور

 111را بوا تو وه بوه آموار و

اعضای هیأت علمی شاغ در دانشگاههای کشوورهای

شاید بتواو این ضوری

اطالعات مذکور تو یه نمود .با تو ه به فاصلهی زیواد
05
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تولید ناخالص ملی ایراو با کشورهای صنعتی ،اگر یرار

دکتر محمدحسن میرزامحمدی و فرامرز بیجنوند

در حا توسعه ،ویت کافی برای انجام اموور وهوهشوی
تکمیلی نیز به دلی اینکه در زماو تحصوی توا حودود

آنها اشاره نمود:

زیادی ،آموزشی مبتنی بر وهوهش را وشت سر میگذارند

فعلی ،وزشوکی راد و چیوذری( )1385در ووهوهش

و از سوی دیگر نیاز به ارائه وایاو ناموه بورای دریافوت

خود بوا عنوواو بررسوی عوامو موثرر بور مشوارکت

مدرك تحصیلی خود دارند ،به گونهای ژرفتور ووا بوه

دانشجویاو درفعالیتهای وهوهشی و تولید علوم بوه ایون

عرصه وهوهش میگذارند و نقش گستردهتری در تولیود

یافته ها رسیدند که مشارکت در فعالیتهای وهوهشی بوا

علم و دانش بر عهده دارند[ .]22آنها به عنواو نیروهوای

متغیرهای دیودگاه را وع بوه تحقیقوات دانشوجویی در

فعا و محققاو فردای کشور نقش مهمی را در ویشرفت

کشور ،تباد علمی دانشجویاو ،دسترسی به تسوهیالت

بر عهده دارند[ .]23اما با و وود آگواهی از ایون امور،

وهوهشی ،دیدگاه را ع به وضعیت موالی و ووهوهش و

وهوهشهای کافی در مورد موانع مو وود بور سور راه

توانوایی علموی اسوتاداو رابطوه مربوت و معنوی داری

انجام تحقین و مشمص کردو عل و ود ایون معضو

دارند[. ]31

های صورت گرفته در این زمینوه نیوز مووانعی ماننود،

وزشکی در مورد اهمیت ووهوهش ورداخوت و بوه ایون

کمبود امکانات و تجهیزات ،مقررات دسوت و ووا گیور

یافتهها رسید که عمدهترین مشکالت تحقین به ترتیو ،

اداری ،نداشتن نگرش مربتِ مدیراو ا رایوی بوه فوایود

نظام آموزشی و مدیریتی غلط ،کمبود بود ه تحقیقات،

تحقیقات ،مشغلهی کاری زیاد ،عدم دسترسی به منوابع

نداشتن انگیزه و کمبود امکانات ،تکور شود .در ضومن

اطالعاتی ،نبود بود ه مناس  ،وایین بودو حنالتحقن و

 ./69افراد ،افت فرهنگ مطالعه و تحقین ،ووایین آمودو

مراح دشوار و طوالنیس دریافت بود وهی طور هوای

سطح علمی در کشور ،ایجاد ضعف در نظام آموزشی و

وهوهشی ،فقداو مهارتهوای وهوهشوی و انگیوزه را از

مدیریتی کشور و کاهش امکانات و اعتبارات علموی را

ملووه موانووع وووهوهش دانشووجویاو تکوور کوورده-

از مله نتایج عدم تو ه کافی به تحقین و وهوهش در
زمینههای علمی میدانستند[.]23

انوود[18و25و26و27و28و .]29چنانچووه عل و و موانووع
مو ود بر سر راه وهوهشها ،مورد شناسایی یرار گرفته

زمانی و عظیمی در واسخ به این سثا که چه عواملی

با آو مشمص گردد ،نه تنها

در اختصاص بود ههای وهوهشی به دانشگاهها دخالت

منجر به افزایش کیفی و کاربردی طر های انجام شوده

دارند ،مقولهی مشارکت دانشجویاو در تولیود علوم را

میگردد ،بلکه باعث استفاده بهینه از امکانات بوالقوه و

مطر کرده و در همین خصوص ،تحقیقوی را در زمینوه

بالفع میشود[ .]31بنابراین تو ه به وهوهشوهای ایون

مشارکت دانشجویاو در تولید علم انجام دادهانود .نتوایج

ویشورفت

تحقین ،ناشناخته و کم اهمیت بوودو ووهوهش و تولیود

در زمینههای گوناگوو علمی گوردد .شوناخت نیازهوا و

دانوش در میواو دانشوجویاو مقواطع تحصویلی ووایین

دغدغههای ایشاو و همچنین شناسایی موانوع مشوارکت

دانشگاهی نظیور کواردانی و کارشناسوی را نشواو داد

آنها در انجام وهوهش و تدوین مقاالت علمی ،از مله

تجارب حاکی از آو است که در حا حاضر ،مهمترین

ایداماتی است کوه مویتوانود زمینوه بروزاسوتعدادهای

عام عدم موفقیوت در امور ووهوهش در کشوور عامو

دانشجویاو تحصیالت تکمیلی را فراهم نماید.

مدیریتی است[.]32

و راهحلهای ا رایی مناس

یشر از امعهی علمی کشور ،میتواند مو

.

نتایج به دست آموده از تحقیون واریواد و همکواراو،
دسترسی به منابع اطالعاتی را یکی از عوام تأریرگوذار
05
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صورت نگرفته و یا محدود است[ .]24معدود ووهوهش-

وادیاو در وهوهشی به بررسی نگرش دانشوجویاو
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ندارنوود[18و 19و 21و  .]21دانشووجویاو تحصوویالت

تحقیقاتی صورت گرفته است که میتوواو در تیو بوه
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در خصوص موانع ووهوهش امعوهی دانشوگاهی،

بررسی موانع مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در انجام پژوهش و تدوین مقاالت علمی

در مشارکت افراد در فعالیتهای علمی و وهوهشوی بیواو
کرده است .همچنین نقش مقررات مالی دست و واگیر و

 )European Communitiesدر تحقیقی به بررسی موانوع

نظام اداری و بوروکراسی حاکم بر آو را نیز بر مشارکت

بهکارگیری مثرر نتایج وهوهشها ورداخت .نتایج تحقین

افراد در فعالیتهای علمی و وهوهشی تأیید کرده است .از

برخی از موانوع را ،نبوود سواختار توسوعهی یافتوه در

طرف دیگر ،نارسایی اطالعات و ارتباط رسانی را معض

دانشگاهها برای مدیریت و اداره نتوایج وهوهشوها ،بوی

عمد های در مثسسات وهوهشی معرفی میکند[.]33

اعتمادی بسیاری از محققاو به مورد استفاده یرار گرفتن

علمداری و افسوو نیز در تحقیون خوود بوا عنوواو

نتایج تحقیقات و وهوهشهوا و نوا آشونایی بسویاری از

موانع مو ود در انجام فعالیتهای وهوهشی از دیودگاه

کارکناو دانشگاه با وایعیوتهوای ایتصوادی تحقیون و

اعضاء هیأت علمی دانشگاههای شهر یاسوو ،،بوه ایون

وهوهش نشاو داد[.]36

یافتهها رسیدند که از نظور اعضوای هیوأت علموی ،در

کوترلیک( )Kotrlikو همکاراو در تحقین خوود بوا

بمش موانع شمصی(کمبوود ویوت و مشوغله زیواد) و

عنواو عوام مثرر بر مشارکت در توسوعه ووهوهش در

بیشوترین و

دانشکدهی آمووزش کشواورزی ،دسترسوی بوه منوابع

(بیعالیگی بوه امور ووهوهش) بوه ترتیو

کمترین مانع وهوهشی و در بمش موانع سازمانی(کمبود

اطالعاتی را یکی از عوام تأریرگذار در مشارکت افراد

امکانات و تجهیزات الزم) و (محدودیتهوای اخالیوی

در فعالیتهای علمی و وهوهشی بیاو کردهاند [.]37

در انجام وهوهش)به ترتی

با تو ه به مرات

بیشوترین و کمتورین موانع

وهوهشی عنواو شده است[.]34

فوو ،،هودف ووهوهش حاضور،

بررسی موانع مشارکت دانشوجویاو کارشناسوی ارشود
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هوامیلتوو( )Hamiltonو همکواراو نیوز بوا مقایسوه

دانشگاه شاهد در انجام وهوهش و تدوین مقاالت علمی

مطالعات ممتلف انجوام شوده در زمینوه موانوع انجوام

میباشد .بر این اساس ،سثاالت وهوهشی زیر مطور و

وهوهش ،علت عدم انجام تحقین در دانشگاه را عوواملی

بررسی شدهاند:

چوو کمبود ویوت ،نداشوتن مهوارت کوافی در انجوام

1و موانع فردی مشوارکت دانشوجویاو کارشناسوی

تحقین ،عودم حمایوت از محقون ،حجوم کواری زیواد،

ارشد ک دانشگاه شاهد در انجوام ووهوهش و تودوین

مشکالت مربوط به بود ه و نداشوتن عالیوه و انگیوزه

مقاالت علمی کداماند؟
2و موانع ا تماعی مشارکت دانشجویاو کارشناسی

دانستهاند[.]35

ارشد ک دانشگاه شاهد در انجوام ووهوهش و تودوین

هوواینس و هوواینس( )Haynes.B , Haines. Aدر

مقاالت علمی کداماند؟

وهوهش خود ،کمبود امکانوات و تجهیوزات ،مقوررات
دست و وا گیر اداری ،نداشوتن نگورش مربوت مودیراو

3و موانع فردی مشوارکت دانشوجویاو کارشناسوی

ا رایی به فواید ووهوهش ،مشوغله کواری زیواد ،عودم

ارشد دانشگاه شاهد در انجام وهوهش و تدوین مقاالت

دسترسی به منابع اطالعاتی ،فقداو بود ه مناس  ،وایین

علمی به تفکیک دانشکده مح تحصی (علوم انسانی ،

بودو حن التحقین و مراح دشوار و طووالنی دریافوت

علوم وایه  ،فنی و مهندسی  ،علووم کشواورزی ،هنور و

بود ه طر های وهوهشی ،فقداو مهارتهای وهوهشی و

وزشکی) کداماند؟

انگیزه ،را از مله موانع ووهوهش دانسوتهانود.کواهش

4و موانع ا تماعی مشارکت دانشجویاو کارشناسی

انگیزهی وهوهشگر غالباً به دلی سیاست گوذاری هوای

ارشد دانشگاه شاهد در انجام وهوهش و تدوین مقاالت

غلط ،تأمین نکردو نیازهای مالی ،سوء مدیریت و شرایط

علمی به تفکیک دانشکده مح تحصی (علوم انسانی ،

محیطی نامناس

علوم وایه  ،فنی و مهندسی  ،علووم کشواورزی ،هنور و

ایجاد میگردد[.]29

وزشکی) کداماند؟
05
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کمیسوویوو

امعووه ارووووا(

Commission of the

دکتر محمدحسن میرزامحمدی و فرامرز بیجنوند

5و موانع فردی مشوارکت دانشوجویاو کارشناسوی
مقاالت علمی به تفکیک نسیت کداماند؟

مربوط به موضو و همچنین بررسی ویشینه تحقین ،و با

6و موانع ا تماعی مشارکت دانشجویاو کارشناسی

تکیووه بوور نظوورات اسوواتید متمصووص در ایوون زمینووه

ارشد ک دانشگاه شاهد در انجوام ووهوهش و تودوین

ورسشنامهای حاوی  47سثا بور اسواس مقیواس وونج

مقاالت علمی به تفکیک نسیت کداماند؟

در های لیکرت در طیف(خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد،
خیلی زیاد) توسوط وهوهشوگر تهیوه و تنظویم گردیود.

روش

ورسشنامه دارای دو بمش موانع فردی و ا تماعی است

وهوهش حاضر یک مطالعه توصیفی ( با اسوتفاده از

کووه البتووه بمووش ا تموواعی آو دربردارنوودهی(موانووع

روش ویمایشووی)اسووت کووه بووهمنظووور بررسووی موانووع

سازمانی -اداری ،ایتصادی -مالی ،وسوای  -امکانواتی،

مشارکت دانشجویاو کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در

حرفهای -تمصصی) نیز میباشد که با اسوتفاده از نظور

انجام وهوهش و تدوین مقاالت علمی صوورت گرفتوه

متمصصین امر و همچنین ویشینه تحقیون ،هموهی ایون

است.

موارد در یال

جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری

است .سثاالت  1تا  13ورسشنامه شام موانع فوردی و

موانع ا تماعی در ورسشنامه بیاو شوده

سثاالت 14تا  47شام موانع ا تماعی مویباشود .بوه-

امعه آماری تحقین حاضر شام کلیه دانشجویانی

منظور ارزیابی روایی ورسشونامه از نظورات  12نفور از

بوده است که در نیمسوا دوم تحصویلی  1388-89در

کارشناساو و متمصصین استفاده گردیود و اصوالحات

مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شواهد مشوغو بوه

مربوط در ورسشونامه اعموا گردیود .همچنوین بورای

تحصی بوده و تعداد آنها  1187نفر میباشد( .البته الزم
به تکر است کوه بور اسواس واحود آموار دانشوگاه6 ،

ا را گردید و با استفاده از روش آلفای کرونباخ مقدار

دانشکده از مجمو  8دانشکده دارای مقطع و دانشجوی

آو با نرم افزار  1/ 88 ، spssبرآورد شود .ورسشونامه

کارشناسی ارشد بودند) .با استفاده از روش نمونهگیری

وس از اصال نهایی بهطور مسوتقیم در اختیوار نمونوه

طبقهای تصادفی 291 ،نفر( 171نفر مرد و  121نفر زو)

مورد نظر یرار گرفت.

از تعداد افراد امعه ما بهعنواو نمونه انتماب شدند که

شیو انجام تحقیق(مراحل انجام پژو ش)

فراوانی آنها با توزیع امعوه موا هممووانی دارد و بوا
تو ه به اینکوه  6دانشوکده از مجموو  8دانشوکدهی

تحقین در سه مرحله اساسی صورت میگیرد:

دانشگاه شاهد دارای مقطع کارشناسی ارشد بودنود بوه

مرحله او  :مطالعات نظوری و تطبیقوی بوهمنظوور

نسبت حجم هر یک در امعوه موورد نظور ،سوهم هور

ساخت ورسشنامه و انجام ووایلوت اولیوه در خصووص

دانشکده در نمونه نیز مشمص گردیود کوه بوه ترتیو

رواسازی و وایاسازی ابزار تحقین.

دانشکده علوم انسانی  92نفر ،دانشکده علووم وایوه 45

مرحله دوم :ا رای ورسشنامه بور روی دانشوجویاو

نفر ،دانشکده فنی و مهندسی  81نفور ،دانشوکده علووم

کارشناسی ارشد مورد وهوهش.

کشاورزی 14نفور ،دانشوکده هنور 51نفور و دانشوکده

مرحله سوم :تجزیه و تحلی دادههوای حاصو از

وزشکی  9نفر از حجم نمونه را تشکی میدهند.

ا رای ورسشنامه به منظوور تحلیو و تبیوین موضوو

ابزار

وهوهش و ارائهی ویشنهادات.

برای گردآوری دادههوای الزم در ایون ووهوهش از
ورسشنامهی محقن ساخته استفاده شده است .بوه دلیو
05
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فقداو ورسشنامهی استاندارد شده در ارتباط با موضوو

بررسی موانع مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در انجام پژوهش و تدوین مقاالت علمی

در این تحقین به منظور تجزیه و تحلیو دادههوا از

یافته ا با توجه به سؤال ای تحقیق

روشهای آمار توصیفی(از مله شاخصهای فراوانوی

در وهوهش حاضر شش سثا وهوهشی مطر شد و

و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (از مله آزمووهای

وهوهش در راستای بررسی این سثا ها انجام گرفت.

فریدمن و خی دو) استفاده گردیده و کلیه محاسبات بوا

به منظور رتبه بنودی موانوع مشوارکت دانشوجویاو

استفاده از نرمافزار آماری  spssانجام گرفتوه اسوت .از

کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد درانجام ووهوهش و

آزموو فریدمن به منظور رتبه بندی سثاالت و از آزموو

تدوین مقاالت علمی ،از آزمووو فریودمن اسوتفاده

خی دو به منظور بررسی معناداری تفاوت میاو در هی

شده است.

سثاالت استفاده گردید.

بررسی سثا او و دوم وهوهش:
جدول .1موانع فردی و ا تماعی مشارکت دانشجویاو کارشناسی ارشد ک دانشگاه شاهد در انجام وهوهش و تدوین مقاالت علمی
ش ار

سؤا ع

سؤال

میانهی
رتبه سؤال

موانع فردی
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1

کمبود ویت و مشغله زیاد

7993

2

نداشتن توانایی کافی در شناخت عرصه های یاب تحقین

7957

3

نداشتن آشنایی کافی با اصو و روشهای آماری

7921

4

نداشتن انگیزه کافی برای وهوهش

7916

5

ناآشنایی در استفاده از کامپیوتر ،اینترنت و ابزارهای ستجوی اطالعات

4945

6

آشنا نبودو با اصو و متدلوژی مقاله نویسی

7916

7

نداشتن توانمندی علمی و وهوهشی کافی برای تحقین

6917

8

نبود تباد علمی الزم با دیگر دانشجویاو

7973

9

نداشتن تسلط کافی به زباو انگلیسی برای استفاده از منابع خار ی

7991

11

عدم تمای به ادامه تحصی در مقاطع باالتر

4966

11

نداشتن سابقه فعالیتهای وهوهشی در مقطع یبلی

8955

12

عدم دیدگاه مربت را ع به تحقیقات دانشجویی

6939

13

عدم آرامش و فراغ خاطرکافی برای انجام وهوهش به علت تنش های ممتلف حاص از محیط خار،

8934

ازدانشگاه
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شیو ی تحلیل داد

ا

یافته ا پژو ش

دکتر محمدحسن میرزامحمدی و فرامرز بیجنوند

موانع اجا امی

15

بی اعتمادی به مورد استفاده یرارگرفتن نتایج تحقیقات و وهوهشها

13927

16

وایین بودو توانایی علمی اساتید

14918

17

اولویت نداشتن فعالیتهای وهوهشی در نگرش اساتید  ،با و ود آگاهی آنها از اهمیت وهوهش

11921

18

شناخته شده تر بودو نیازهای آموزشی برای اساتید در مقایسه با نیازهای وهوهشی

13981

21

نامشمص بودو ارزش  ،اهمیت و ایگاه وهوهش در نظام ارزشی امعه

19926

21

سو گیری برخی داوراو در مورد برخی مقاالت

14937

22

باال نبودو منزلت ا تماعی یک وهوهشگر در امعه

15963

23

اهمیت ندادو به ایدهها و عناوین وهوهشی ویشنهادی دانشجویاو از طرف اساتید

14959

24

اعما سلیقههای شمصی در ارزشیابی طرحها ،مقاالت و…

15943

25

تو ه کمتر به موضو وهوهش از سوی مدیراو و دستاندرکاراو در دانشگاه ها

17982

26

نامشمص بودو ایگاه وهوهشهای دانشگاهی در روند رشد و توسعه کشور

21936

27

ارتباط ضعیف دانشگاهها با سایر مراکز وهوهشی کشور

21965

28

نبود نظام وهوهشی تعریف شده در حیطه برخی رشته ها

21934

29

کمبود یوانین و مقررات امع برای حمایت اصولی و مستمر از وهوهشهای دانشگاهی و تشوین

19918

وهوهشگراو از سوی مدیریت دانشگاههای کشور
31

اهمیت ندادو مسالولین به وهوهشهای تیمی و میاو رشتهای

19916

31

نبود سازگاری الزم میاو ساختار مدیریتی دانشگاه ها (انعطاف وذیری سازمانی) با نیازها و شرایط الزم

18

برای وهوهش های دانشگاهی
32

دسترسی نداشتن به منابع کس

اطالعات (مانند کتابمانه ،مد الین ،اینترنت و ژورنا )

12968

33

وایین بودو امتیاز تمصیصی به هر مقاله در ارتقاء علمی

12912

34

دست و واگیر بودو ضوابط و مقررات چاپ مقاالت

17968

35

نبودو افراد مجرب در خصوص نگارش مقاالت به عنواو مشاور

17931

36

مورد حمایت یرار نگرفتن مقاالت توصیفی از طرف شورای سردبیری مجله ها

16913

37

تقسیم شدو امتیاز مقاله به تعداد نویسندگاو(درنتیجه وایین بودو امتیاز تمصیصی به هرنویسنده)

15

38

تأریر بیشتر رابطه مداری نسبت به ضابطه مداری برای چاپ مقاالت

18917

00
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19

نبودو زمینه فرهنگی مناس

در امعه برای تحقیقات و فعالیتهای علمی

18925
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ادامه جدول .1

بررسی موانع مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در انجام پژوهش و تدوین مقاالت علمی

39

الزامی نبودو وهوهش در دانشگاهها

16987

41

نداشتن اعتقاد کام به کاربرد نتایج وهوهشهای انجام شده در بین مسالولین

19934

41

نبود فهرست مشمص و کاملی از مسائ و اولویتهای وهوهشی مربوط به هر رشته

19957

42

عدم هدایت و مدیریت صحیح تحقیقات دانشجویی در سطح تحصیالت تکمیلی

21931

43

اطال رسانی ضعیف در موردعناوین تحقیقاتی مورد نیاز وزارتمانهها و سازماو ها

21975

44

زیاد بودو دوباره کاری در امر تحقیقات کشور

18998

45

تأکید بیشتر نظام دانشگاهی بر آموزش نسبت به وهوهش

21941

46

وایین بودو سهم وهوهش در بود ه کشور

22961

47

کمبود امکانات و تجهیزات الزم

22922

در واسخ به سثا او تحقین یعنوی؛ موانوع فوردی

در واسخ به سثا دوم تحقین یعنی؛ موانع ا تماعی

مشارکت دانشجویاو کارشناسوی ارشود کو دانشوگاه

مشارکت دانشجویاو کارشناسوی ارشود کو دانشوگاه

شاهد در انجام وهوهش و تدوین مقاالت علموی ،بایود

شاهد در انجام وهوهش و تدوین مقاالت علموی ،بایود
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گفت که :همانطور که نتایج آزموو فریدمن نشواو موی-

گفت که :همانطور که نتایج آزموو فریدمن نشواو موی

دهوود بزرگتوورین موانووع فووردی مشووارکت دانشووجویاو

دهد بزرگترین موانع ا تمواعی مشوارکت دانشوجویاو

کارشناسی ارشد ک دانشگاه شاهد در انجام وهوهش و

کارشناسی ارشد ک دانشگاه شاهد در انجام وهوهش و

عبارتنود از :نداشوتن

عبارتند از :وایین بوودو

تدوین مقاالت علمی بوه ترتیو

تدوین مقاالت علمی ،به ترتی

سابقه فعالیتهای وهوهشی در مقطع یبلی ،عدم آراموش و

سهم ووهوهش در بود وه کشوور ،کمبوود امکانوات و

فراغ خاطرکافی برای انجام وهوهش به علت تنش هوای

تجهیزات الزم ،اطال رسانی ضوعیف در موردعنواوین

ممتلف حاص از محیط خار ،ازدانشگاه ،کمبود ویت

تحقیقاتی مورد نیاز وزارتمانهها و سازماو هوا ،ارتبواط

و مشغله زیاد ،نداشتن تسلط کافی بوه زبواو انگلیسوی

ضعیف دانشگاهها بوا سوایر مراکوز وهوهشوی کشوور،

برای استفاده از منابع خار ی ،نبود تباد علمی الزم بوا

نامشمص بودو ایگاه وهوهشهای دانشگاهی در رونود

دیگر دانشجویاو و . ...

رشد و توسعه کشور و...
همانطور که نتایج آزموو خی دو نشواو موی دهود

همانطور که نتایج آزموو خوی دو نشواو مویدهود
تفاوت بین رتبه های هر سثا معنادار است.

آماره خی دو تعداد دامنه آزادی
**4289124

276

12

تفاوت بین رتبه های هر سثا معنادار است.

P

آماره خی دو تعداد دامنه آزادی
8229538

1911

**p<0.01

05

219

33

P

1911
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ادامه جدول.1

دکتر محمدحسن میرزامحمدی و فرامرز بیجنوند

تفکیک دانشکده مح تحصی
میانگین رتبه عوام فردی به تفکیک دانشکده
شماره
سثا

علوم

علوم

انسانی

وایه

فنی و

علوم

مهندسی کشاورزی

میانگین رتبه عوام فردی به تفکیک دانشکده
شماره

هنر

وزشکی

سثا

فنی و

علوم

علوم

علوم

انسانی

وایه مهندسی کشاورزی

هنر

وزشکی

1

7/58

6/72

8/51

11/21

8/17

7/25

25

21/91 17/52 16/86

22/51

18/19 13/82

2

6/93

8/19

8/32

7/82

6/71

8/94

26

21/91 21/37 21/61

21/91

22/25 19/93

3

7/88

7/97

5/38

8/18

7/97

6/88

27

25/46 21/79 25/52

16/27

21/81 21/82

4

6/87

6/44

7/34

6/32

7/61

7/56

28

21/96 22/13 18/92

21/18

11/51 21/72

5

4/94

4/98

2/74

6

5/11

6/16

29

19/17 21/99 17/78

17/15

12/56 21/53

6

6/93

7/42

6/81

8/14

7/48

8/25

31

17/94 21/82 19/88

17/67

13/69 19/29

7

5/61

6/21

6/25

7/79

5/92

6/31

31

17/35 21/62 17/16

13/77

17/56 17/87

8

7/71

8/42

8/45

5/21

3/63

8/38

32

5/19 15/61 14/24

14/51

17/81

9

9/15

7/12

6/51

7/51

8/77

7/75

33

8/25 14/24 13/12

13/77

11/56 13/17

11

5/12

3/19

4/99

4/86

5/13

3/38

34

15/59 15/76 21/17

21/95

18/31 16/97

11

8/24

9/98

9/36

6/29

7/52

6/51

35

14/17 16/67 17/85

24/18

23/19 18/37

12

5/79

6/15

7/48

4/61

6/54

5/88

36

12/31 14/68 17/92

18/59

18/75 17/97

13

8/36

8/42

8/86

8/18

7/54

7/88

37

12/18 13/84 16/55

18/91

16/25 15/97

14

18/11 15/15 15/91

13/51 11/91

17

38

17/11 13/74 21/65

11/86

17/75 19/28

15

14/43 11/51 11/88

16/81 16/13 18/86

39

15/76 18/95 17/18

15/91

23/51 14/41

16

9/88 13/38

15/87

16/59 16/38 16/59

41

23/72 19/85 17/18

16/45

17/51 18/13

17

11/13 13/68

7/37

16

41

24/11 17/19 19/49

13/15

19/13

18

14/57 11/52 15/69

13/41

16/63

42

24/81 21/27 19/11

17/36

22/51 22/76

19

21/34 18/15 17/21

19/44 17/43 12/32

43

27/21 21/81 18/67

19/68

16/81 21/54

21

21/17 21/26 19/41

19/19 17/31 12/15

44

18/77 21/71 17/78

21/73

15/94 18/72

21

13/62 12/76 13/72

21/13 16/65 16/27

45

21/18 23/52 22/16

14/95

17/69 15/88

22

13/16 15/87 16/47

17/16 18/68 11/77

46

21/94 26/16 21/13

27/86

21/63 23/37

23

14/59 12/99 15/17

15/19 12/97 22/15

47

22/11 23/71 21/28

26/18

21/81 21/54

24

13/21 13/96 16/92

16/13 14/29 24/91

12

05

15
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بررسی سثا سوم و چهارم وهوهش:

بررسی موانع مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در انجام پژوهش و تدوین مقاالت علمی

دامنه آزادی

P

علوم انسانی

86

139983

12

1911

علوم وایه

43

122913

12

1911

فنی و مهندسی

77

245911

12

1911

علوم کشاورزی

14

35911

12

1911

هنر

48

57991

12

1911

وزشکی

8

15954

12

1921

دانشکده

تعداد

خی دو

دامنه آزادی

P

علوم انسانی

72

2189212

33

1911

(عدم آرامش و فراغ خاطرکافی برای انجام ووهوهش بوه

علوم وایه

41

2929315

33

1911

علووت توونش هووای ممتلووف حاص و از محوویط خووار،

فنی و مهندسی

53

5439326

33

1911

ازدانشگاه ،نداشتن آشنایی کوافی بوا اصوو و روشوهای

علوم کشاورزی

11

899471

33

1911

آماری) (مشترکاً) ،آشنا نبودو با اصو و متدلوژی مقالوه

هنر

34

1279327

33

1911

نویسی ،نداشتن توانایی کافی در شوناخت عرصوه هوای

وزشکی

8

379726

33

1926

یاب تحقین و...

دانشکده

تعداد خی دو

دانشجویاو)(مشترکاً) ،نداشتن توانایی کافی در شوناخت
عرصه های یاب تحقین ،نداشتن آشنایی کافی با اصو و
روشهای آماری و...
دانشکده فنی و مهندسی :نداشوتن سوابقه فعالیتهوای
وهوهشی در مقطع یبلی ،عدم آرامش و فوراغ خاطرکوافی
برای انجام وهوهش به علت تنش های ممتلف حاصو از
محیط خار ،ازدانشگاه ،کمبود ویت و مشغله زیاد ،نبوود
تباد علمی الزم با دیگر دانشوجویاو ،نداشوتن توانوایی
کافی در شناخت عرصه های یاب تحقین و...
دانشکده علوم کشاورزی :کمبود ویت و مشغله زیاد،

دانشکده هنر :نداشتن تسلط کافی به زبواو انگلیسوی
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در واسخ به سثا سوم تحقین یعنی؛ موانوع فوردی

برای استفاده از منابع خار ی ،کمبود ویت و مشغله زیاد،

مشارکت دانشجویاو کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در

نداشتن آشنایی کافی با اصو و روشهای آماری ،نداشتن

انجام ووهوهش و تودوین مقواالت علموی بوه تفکیوک

انگیزه کافی برای وهوهش ،عدم آرامش و فراغ خاطرکافی

دانشکده مح تحصی  ،باید گفت کوه :هموانطور کوه

برای انجام وهوهش به علت تنش های ممتلف حاصو از

نتایج آزموو فریدمن نشاو مویدهود بزرگتورین موانوع

محیط خار ،ازدانشگاه و...

فردی مشارکت دانشجویاو کارشناسی ارشود دانشوگاه

دانشکده وزشکی :نداشتن توانایی کافی در شوناخت

شاهد در انجام وهوهش و تودوین مقواالت علموی بوه
تفکیک دانشکده مح تحصی  ،به ترتی

عرصه های یاب تحقین ،نبود تباد علمی الزم بوا دیگور

عبارتند از:

دانشجویاو ،آشنا نبودو با اصو و متدلوژی مقاله نویسوی،

دانشکده علوم انسانی :نداشتن تسلط کافی به زبواو

عدم آرامش و فراغ خاطرکافی برای انجوام ووهوهش بوه

انگلیسی برای استفاده از منابع خار ی ،عدم آراموش و

علووت توونش هووای ممتلووف حاص و از محوویط خووار،

فراغ خاطرکافی برای انجام وهوهش به علت تنش هوای

ازدانشگاه ،نداشتن تسلط کافی به زبواو انگلیسوی بورای

ممتلف حاص از محویط خوار ،ازدانشوگاه ،نداشوتن

استفاده از منابع خار ی و...

سابقه فعالیتهای وهوهشی در مقطع یبلی ،نداشتن آشنایی

همانطور که نتایج آزموو خی دو نشاو می دهد به ز

کافی با اصو و روشهای آماری ،نبود تباد علمی الزم

دانشکده وزشکی ،تفاوت بین رتبه های هر سثا معنوادار

با دیگر دانشجویاو و...

است.

دانشوکده علووم وایوه :نداشوتن سوابقه فعالیتهوای

در واسخ به سثا چهارم تحقین یعنی؛ موانع ا تماعی

وهوهشی در مقطع یبلی( ،عدم آرامش و فراغ خاطرکافی

مشارکت دانشجویاو کارشناسی ارشد دانشگاه شواهد در

برای انجام وهوهش به علت تنش های ممتلف حاصو
05
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از محیط خار ،ازدانشگاه ،نبود تباد علمی الزم با دیگور

دکتر محمدحسن میرزامحمدی و فرامرز بیجنوند

دانشکده مح تحصی  ،باید گفوت کوه :هموانطور کوه

وهوهشهای انجام شده در بین مسالولین و...

نتایج آزموو فریدمن نشاو مویدهود بزرگتورین موانوع
ا تماعی مشارکت دانشجویاو کارشناسی ارشد دانشگاه

در بود ه کشور ،کمبود امکانات و تجهیزات الزم ،اعما

شاهد در انجام وهوهش و تودوین مقواالت علموی بوه

سلیقههای شمصی در ارزشویابی طرحهوا ،مقواالت و… ،

تفکیک دانشکده مح تحصی به ترتی

نبودو افراد مجرب در خصوص نگارش مقاالت به عنوواو

عبارتند از:

مشاور ،تو ه کمتر به موضو وهوهش از سوی مدیراو و

دانشکده علوم انسانی :ارتباط ضعیف دانشگاهها بوا

دستاندرکاراو در دانشگاه ها و...

سایر مراکز وهوهشی کشور ،تأکید بیشتر نظام دانشگاهی
بر آموزش نسبت به وهوهش ،تأریر بیشتر رابطه موداری

دانشکده هنر :وایین بودو سوهم ووهوهش در بود وه

نسبت به ضابطه مداری برای چاپ مقاالت ،نامشومص

کشووور ،عوودم هوودایت و موودیریت صووحیح تحقیقووات

بودو ایگاه وهوهشهای دانشوگاهی در رونود رشود و

دانشجویی در سطح تحصیالت تکمیلی (،کمبود امکانات

توسعه کشور ،کمبود امکانات و تجهیزات الزم و...

و تجهیزات الزم ،اطال رسانی ضوعیف در موردعنواوین

دانشکده علوم وایه :وایین بوودو سوهم ووهوهش در

تحقیقاتی مورد نیاز وزارتمانهها و سازماو ها)(مشوترکاً)،

بود ه کشور ،کمبود امکانات و تجهیزات الزم ،تأکیود

ارتباط ضعیف دانشگاهها با سایر مراکز وهوهشوی کشوور

بیشتر نظام دانشگاهی بر آموزش نسبت به وهوهش ،نبود

و...

کمبود یوانین و مقررات امع برای حمایت اصوولی و

نبودو افراد مجرب در خصوص نگارش مقاالت به عنوواو

مستمر از وهوهشهای دانشگاهی و تشووین وهوهشوگراو

مشوواور ،عوودم هوودایت و موودیریت صووحیح تحقیقووات

از سوی مدیریت دانشگاههای کشور و...

دانشجویی در سطح تحصیالت تکمیلی ،نامشمص بوودو

دانشکده فنی و مهندسی :اطال رسانی ضوعیف در

ایگاه وهوهشهای دانشگاهی در رونود رشود و توسوعه

موردعناوین تحقیقاتی مورد نیاز وزارتمانهها و سازماو

کشور( ،کمبود امکانات و تجهیزات الزم ،ارتباط ضعیف

ها ،ارتباط ضعیف دانشگاهها با سایر مراکوز وهوهشوی

دانشگاهها با سایر مراکز وهوهشی کشور)(مشترکاً) و...
همانطور که نتایج آزمووو خوی دو نشواو موی دهود

کشووور ،عوودم هوودایت و موودیریت صووحیح تحقیقووات
دانشجویی در سطح تحصیالت تکمیلی ،نبود فهرسوت

تفاوت بین رتبه هوای هور سوثا بوه وز در دانشوکده

مشمص و کواملی از مسوائ و اولویتهوای وهوهشوی

وزشکی ،معنادار است.
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نظام وهوهشی تعریف شده در حیطه برخوی رشوته هوا،

دانشکده وزشکی :الزامی نبودو وهوهش در دانشگاهها،
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انجام ووهوهش و تودوین مقواالت علموی بوه تفکیوک

مربوط به هر رشته ،نداشتن اعتقاد کام به کواربرد نتوایج

بررسی موانع مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در انجام پژوهش و تدوین مقاالت علمی

جدول .3موانع فردی و ا تماعی مشارکت دانشجویاو کارشناسی ارشد ک دانشگاه شاهد در انجام وهوهش و تدوین مقاالت
علمی به تفکیک نسیت
شماره سثا

شماره سثا

میانگین رتبه موانع ا تماعی به تفکیک نسیت

میانگین رتبه موانع ا تماعی به تفکیک نسیت
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زو

مرد

1

8/18

7/73

25

2

7/77

7/73

26

21/17

3

7/56

6/86

27

21/81

22/27

4

6/28

7/51

28

21/11

21/41

5

5/28

3/87

29

18/21

19/72

6

7/86

6/58

31

17/34

21/55

7

6/64

5/72

31

19/21

16/93

8

8/15

7/48

32

14/81

11/17

9

7/61

8/64

33

13/76

11/92

11

4/15

5/11

34

18/88

16/82

11

8/27

8/82

35

17/42

17/36

12

5/78

6/76

36

16/96

15/52

13

7/86

8/65

37

16/82

13/52

14

16/59

15/86

38

18/11

18/21

15

12/63

13/72

39

18/18

15/62

16

13/13

14/96

41

18/47

19/81

17

11/99

11/53

41

21/43

18/85

18

13/49

14/13

42

21/33

21/26

19

17/23

18/88

43

22/11

21/52

21

18/24

19/84

44

19/98

18/13

21

14/38

14/29

45

21/67

21/12

22

15/16

15/93

46

22/71

22/71

23

14/17

15/11

47

21/81

22/32

24

14/23

16/26
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بررسی سثا ونجم و ششم وهوهش:

دکتر محمدحسن میرزامحمدی و فرامرز بیجنوند

مرد

162

319924

12

1911

زو

111

172968

12

1911

نسیت

تعداد

خی دو

دامنه آزادی

P

مرد

126

541918

33

1911

زو

94

333986

33

1911

آزموو فریدمن نشاو می دهد بزرگترین موانوع ا تمواعی
مشارکت در انجام وهوهش و تدوین مقاالت علمی؛
از دیدگاه دانشوجویاو مورد کارشناسوی ارشود کو
دانشگاه به ترتی

عبارتند از :وایین بودو سهم وهوهش در

بود ه کشور  ،کمبود امکانات و تجهیزات الزم ،ارتبواط
ضعیف دانشگاهها با سایر مراکز وهوهشی کشوور ،اطوال

در واسخ به سثا ونجم تحقین یعنی؛ موانوع فوردی
مشارکت دانشجویاو کارشناسی ارشود کو دانشوگاه

رسانی ضوعیف در موردعنواوین تحقیقواتی موورد نیواز

شاهد در انجام وهوهش و تودوین مقواالت علموی بوه

وزارتمانهها و سازماو ها ،عدم هدایت و مدیریت صحیح

تفکیک نسیت ،باید گفوت کوه :هموانطور کوه نتوایج

تحقیقات دانشجویی در سطح تحصیالت تکمیلی و...
از دیوودگاه دانشووجویاو زو کارشناسووی ارشوود ک و

آزموو فریدمن نشاو می دهد بزرگتورین موانوع فوردی

دانشگاه به ترتی

مشارکت در انجام وهوهش و تدوین مقاالت علمی؛

عبارتند از :وایین بودو سهم وهوهش در

از دیدگاه دانشجویاو مرد کارشناسوی ارشود کو

بود ه کشور ،اطوال رسوانی ضوعیف در موردعنواوین

عبارتند از :نداشتن سابقه فعالیتهوای

تحقیقاتی مورد نیاز وزارتمانهها و سوازماو هوا ،کمبوود

دانشگاه به ترتی

وهوهشی در مقطع یبلی ،عدم آرامش و فراغ خاطرکافی

امکانات و تجهیزات الزم ،عدم هدایت و مدیریت صحیح

برای انجام وهوهش به علت تنش های ممتلف حاصو

تحقیقات دانشجویی در سطح تحصیالت تکمیلی ،ارتباط

از محیط خار ،ازدانشگاه  ،نداشتن تسلط کافی به زباو

ضعیف دانشگاهها با سایر مراکز وهوهشی کشور و...

انگلیسی برای استفاده از منابع خار ی (،کمبود ویت و

تفاوت بین رتبههای هر سثا معنادار است.

مشغله زیاد ،نداشتن توانایی کافی در شوناخت عرصوه
های یاب تحقین)( مشترکاً) ،نداشتن انگیزه کافی بورای

بحث و نتیجهگیری

وهوهش ،و...

وهوهش حاضر بوا هودف بررسوی موانوع مشوارکت

از دیدگاه دانشوجویاو زو کارشناسوی ارشود کو
دانشگاه به ترتی

دانشجویاو کارشناسوی ارشود دانشوگاه شواهد درانجوام

عبارتند از :نداشتن سابقه فعالیتهوای

وهوهش و تدوین مقاالت علموی صوورت گرفتوه اسوت.

وهوهشی در مقطع یبلی ،کمبود ویت و مشغله زیاد ،نبود

یافتههای وهوهش حاکی از آو است کوه در مجموو  ،از

تباد علمی الزم با دیگر دانشجویاو( ،آشونا نبوودو بوا

نظر دانشجویاو کارشناسی ارشد دانشوگاه شواهد ،موانوع

اصو و متدلوژی مقاله نویسوی ،عودم آراموش و فوراغ

ا تماعی بیشتر از موانع فردی در عدم مشارکت ایشاو در

خاطرکافی برای انجام ووهوهش بوه علوت تونش هوای

انجام وهوهش و تدوین مقاالت علمی تأریرگذار بودهانود.

ممتلف حاص از محیط خار ،ازدانشوگاه)(مشوترکاً)،

همچنین یافتههوا حواکی از آو اسوت کوه بوین دیودگاه

نداشتن توانایی کافی در شوناخت عرصوه هوای یابو

دانشجویاو کارشناسی ارشد زو و مرد دانشگاه شواهد در

تحقین و...

خصوص موانع فردی و ا تماعی تفاوت معناداری و ود

همانطور که نتایج آزموو خی دو نشواو موی دهود

ندارد .دیگر اینکوه بیشوترین موانع فوردی در مشوارکت

تفاوت بین رتبه های هر سثا معنادار است.

دانشجویاو کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد هوت انجوام

در واسوخ بووه سووثا ششوم تحقیوون یعنووی؛ موانووع

وهوهش و تدوین مقاالت علمی؛ نداشتن سابقه وهوهشوی

ا تماعی مشارکت دانشجویاو کارشناسوی ارشود کو

در مقطع یبلی بوده است .یعنی شرایط تحصی در مقطوع
55
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به تفکیک نسیت ،باید گفت کوه :هموانطور کوه نتوایج
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دانشگاه شاهد در انجام وهوهش و تدوین مقاالت علموی

بررسی موانع مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در انجام پژوهش و تدوین مقاالت علمی
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ی تجربهی وهوهش (نه به معنای کلی) برای دانشجویاو

دیگر اینکه نتایج وهوهش نشواو داد کوه بزرگتورین

نبوده است .این موضو میتواند هشدار و زنگ خطری

موانع فردی مشارکت در انجام وهوهش و تدوین مقواالت

برای برنامهریزاو نظام آموزش عالی باشد که در هوت

علمی به تفکیک دانشکده مح تحصی به ترتی

عبارت

ایجوواد بسووتر و زمینووهای بوورای فووراهم آوردو شوورایط

بودند از :دانشکده علوم انسانی :نداشتن تسلط کوافی بوه

وهوهش و تجربهی وهوهشی در مقطع کارشناسی بویش

زباو انگلیسی برای استفاده از منوابع خوار ی ،دانشوکده

از ویش کوشا باشند .از طرف دیگر کمترین مانع فردی،

علوم وایه :نداشتن سوابقه فعالیتهوای وهوهشوی در مقطوع

ناآشنایی در استفاده از کوامپیوتر ،اینترنوت و ابزارهوای

یبلی ،دانشکده فنی و مهندسی :نداشتن سابقه فعالیتهوای

ستجوی اطالعات میباشد .بوهعبوارت دیگور نتوایج

وهوهشی در مقطع یبلی ،دانشکده علوم کشاورزی :کمبود

وزوهش بیاو میدارد که دانشجویاو کارشناسوی ارشود

ویت و مشغله زیاد ،دانشکده هنر :نداشتن تسلط کافی به

دانشگاه شاهد ناتوانی در استفاده از کامپیوتر ،اینترنت و

زباو انگلیسی برای استفاده از منوابع خوار ی ،دانشوکده

ابزارهای ستجوی اطالعات را بهعنواو یک مانع بورای

وزشکی :نداشتن توانایی کافی در شناخت عرصوه هوای

مشارکت در انجام وهوهش و تدوین مقاالت علمی بوه-

یاب تحقین .همچنین بزرگترین موانع ا تماعی مشوارکت

حساب نمیآورند و در استفاده از کامپیوتر ،اینترنوت و

در انجام وهوهش و تودوین مقواالت علموی بوه تفکیوک

ابزارهای ستجوی اطالعات ،در حدی کوه در انجوام

دانشکده محو تحصوی بوه ترتیو

عبوارت بودنود از:

وهوهش با مشک روبهرو نشوند ،مهارت دارند.

دانشکده علوم انسانی :ارتباط ضعیف دانشگاهها با سوایر
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همچنین نتایج وهوهش نشاو میدهود کوه بیشوترین

مراکز وهوهشی کشور ،دانشکده علوم وایه :ووایین بوودو

مانع ا تماعی در مشارکت دانشجویاو کارشناسی ارشد

سهم وهوهش در بود ه کشور ،دانشکده فنی و مهندسوی:

نسبت به انجام وهوهش و تدوین مقاالت علمی ،ووایین

اطال رسانی ضعیف در موردعناوین تحقیقاتی مورد نیاز

بودو سهم وهوهش در بود ه کشور است .مکنوو ،بیاو

وزارتمانهها و سازماوها ،دانشکده علوم کشاورزی :وایین

میدارد که بررسی کشورهایی که در دو دهه اخیر رشد

بودو سهم وهوهش در بود ه کشور ،دانشکده هنر :ووایین

چشمگیری داشتهاند حاکی از سرمایه گوذاری مناسو

بودو سهم وهوهش در بود ه کشور ،دانشوکده وزشوکی:

(مالی  ،انسانی و )...در بمش تحقیقات است[ .]38ووس

الزامی نبودو وهوهش در دانشگاهها .همچنین بایود گفوت

میتواو نتیجه گرفت که هر چقدر بود هی وهوهش در

که بزرگترین موانع فوردی دانشوجویاو مورد کارشناسوی

کشور باالتر باشد ،مشوارکت دانشوجویاو کارشناسوی

ارشد ک دانشگاه به ترتی

عبوارت بودنود از :نداشوتن

ارشد در وهوهش و تدوین مقواالت علموی نیوز بیشوتر

سابقه فعالیتهای وهوهشی در مقطع یبلی ،عودم آراموش و

خواهد شد ،یعنی رابطه مربوت و معنواداری بوین سوهم

فراغ خاطرکافی برای انجام وهوهش به علت تونش هوای

وهوهش در بود ه کشور و میزاو مشارکت دانشوجویاو

ممتلف حاص از محیط خار ،ازدانشگاه  ،نداشتن تسلط

کارشناسی ارشد در وهوهش و ود دارد .از طرف دیگر

کافی به زباو انگلیسی برای اسوتفاده از منوابع خوار ی،

کمترین موانع ا تمواعی ،اولویوت نداشوتن فعالیتهوای

کمبود ویت و مشغله زیاد و. ...و بزرگترین موانع فوردی

وهوهشی در نگرش اساتید ،بوا و وود آگواهی آنهوا از

دانشجویاو زو کارشناسی ارشد ک دانشگاه بوه ترتیو

بیاو

عبارتند از :نداشتن سابقه فعالیتهوای وهوهشوی در مقطوع

اهمیت وهوهش میباشد .بهعبارت دیگر این مطل

کنندهی این نکتهی مهم میباشد که در نگورش اسواتید

یبلی ،کمبود ویت و مشغله زیاد ،نبود تباد علمی الزم با

دانشگاه شاهد فعالیتهای وهوهشی بیاهمیوت شومرده

دیگر دانشجویاو ،آشنا نبودو با اصو و متودلوژی مقالوه
نویسی ،و . ...از طرف دیگر بزرگتورین موانوع ا تمواعی
55
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یب (کارشناسی) بهگونهای بوده است که فراهم آورنده-

نمیشود و اساتید به وهوهش در دانشگاه اهمیت میدهند.

دکتر محمدحسن میرزامحمدی و فرامرز بیجنوند

کشووور  ،کمبووود امکانووات و تجهیووزات الزم ،ارتبوواط

عناوین تحقیقاتی مورد نیاز وزارتمانهها و سازماوهوا در

ضعیف دانشگاهها با سایر مراکز وهوهشوی کشوور ،و...

برخی از دانشکدهها از مله فنوی و مهندسوی و هنور در

بووود و بزرگتوورین موانووع ا تموواعی دانشووجویاو زو

اولویت یرار دارد[ .]33همچنین نداشتن تسلط کوافی بوه

عبارتنود از:

زباو انگلیسی برای اسوتفاده از منوابع خوار ی ،یکوی از

کارشناسی ارشد ک دانشوگاه بوه ترتیو

وایین بودو سوهم ووهوهش در بود وه کشوور ،اطوال

بزرگترین موانع فردی دانشجویاو مورد مطالعه بود که بوا

رسانی ضعیف در موردعنواوین تحقیقواتی موورد نیواز

نتایج تحقین اِستانگ هماهنگ میباشد[.]38

وزارتمانهها و سازماو ها ،کمبود امکانات و تجهیوزات

پیشنهاد ای پژو ش

الزم ،و. ...
دادههای حاص از وهوهش حاضر بوا مطالعوههوای

با تو ه به نتایج تحقین ،با تو ه به اینکه دانشجویاو،

دیگر همموانی دارد .در مطالعه حاضر وایین بودو سهم

وایین بودو سهم وهوهش در بود ه کشور را بزرگترین و

وهوهش در بود ه کشور(موانع ا تمواعی) و همچنوین

مهمترین مانع ا تماعی وهوهش برشمرده بودند و همچنین

نبودِ تباد علمی الزم با دیگر دانشجویاو(مانع فوردی)

از آنجوووایی کوووه در کشوووورهای اروووووایی ،تولیووود

زء بیشترین موانع بهحساب میآیند .این یافتوههوا بوا

علمی(وهوهش و تدوین مقاالت و  )...با تولیود ناخوالص

مطالعه فعلی ،وزشکیراد و چیذری هماهنگ است زیورا

داخلی متناس

است ،در سطح کوالو بوه وزارت علووم

ایشاو در تحقین خود به این نتیجه رسیدند که مشارکت

ویشوونهاد موویشووود کووه در هووت اخووذ بیشووتر بود ووه

در فعالیتهوای وهوهشوی بوا متغیرهوای تبواد علموی

وهوهش(از تولید ناخالص داخلی)گام بردارد.

دانشجویاو ،دسترسی به تسوهیالت وهوهشوی ،دیودگاه

در وهوهش و تودوین مقواالت علموی ،نداشوتن سوابقه

را ع به وضعیت مالی وهوهش رابطهی مربوت و معنوی
داری دارند[ .]31از طرف دیگر یافتههای مطالعه حاضور

فعالیتهای وهوهشی در مقطع یبلی میباشد ،بنابراین برنامه-

با نتایج تحقیقوات هواینس و هواینس و وادیواو نیوز

ریزاو نظام آموزش عالی بایود در هوت فوراهم آوردو

وادیاو هور کودام

شرایط وهوهش و تجربهی وهوهشی برای دانشوجویاو در

در مطالعه خود به این نتایج رسویدند کوه عمودهتورین

مقطع کارشناسی همت گمارند تا از عدم مشوارکت آنهوا

مشکالت تحقین و وهوهش عبارتند از ،کمبوود بود وه

در وهوهش در مقطوع ارشود ،بوه دلیو نداشوتن سوابقه

تحقیقات ،کمبود امکانات و نداشتن انگیزه[23و  .]29در

فعالیتهای وهوهشی در مقطوع یبلوی ،لووگیری شوود .از

وهوهش حاضر اکرر دانشکدهها نداشتن آشونایی کوافی

ملهی این شرایط میتواو به افزایش تعوداد واحودهای

با اصو و روشهای آماری را بهعنواو یک مانع تلقوی

عملی دانشجویاو رشتههای ممتلف در دورهی کارشناسی

کردهاند که این موضو بوا نتوایج تحقیون هوامیلتوو و

اشاره داشت و همچنین برناموهریوزی در هوت تقویوت

همکاراو که علت عودم انجوام تحقیون در دانشوگاه را

نگرش مربت اساتید این دوره نسبت به بمش وهوهش.

هماهنگ است .هاینس و هاینس و

عواملی چوو نداشتن مهارت کافی در انجوام تحقیون و

معرفووی توانمنوودیهووای وهوهشووی دانشووگاهها بووه

مشکالت مربوط به بود وه تکور کوردهانود هممووانی

دانشجویاو تحصیالت تکمیلی یکی از زمینه های توسوعه

دارد[ .]35همچنین نتایج مطالعه حاضور بوا یافتوههوای

مشارکت آناو در امر ووهوهش اسوت .ایون موضوو در

تحقین واریاد و همکاراو ،نیز در هاتی همواهنگی دارد

دانشگاه شاهد که هر یک از دانشوکدههوای آو از مرکوز

زیرا یافتههای آنها ،نارسایی در اطال رسوانی را معضو

تحقیقاتی مستق برخوردار است ،اهمیت بیشتری دارد.
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عبارت بودند از :وایین بودو سهم ووهوهش در بود وه

که در تحقین حاضر نیز اطال رسانی ضوعیف در موورد

Downloaded from tlr.shahed.ac.ir at 23:41 IRST on Wednesday November 21st 2018

دانشجویاو مرد کارشناسی ارشد ک دانشگاه به ترتیو

عمدهای در مثسسات وهوهشی معرفی میکند ،در صورتی

بررسی موانع مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در انجام پژوهش و تدوین مقاالت علمی

اعضای هیأت علمی به انحاء ممتلف تشوین شووند
تووا دانشووجویاو تحصوویالت تکمیلووی را در کارهووای

در دانشگاه شاهد به دلی

وهوهشی خود درگیر کنند .با نهادینوه شودو سوازوکار

دارد .

وهوهانه  ،به نظر می رسد انجام ایون امور بهتور ممکون

امع بودو آو امکواو بیشوتری

ویشنهاد میشود در دانشگاهها و مراکز آموزش عوالی،
دفتری بهنام دفتر مشاورهی وهوهش در هر دانشکده ایجاد

باشد .
از آنجا که نتایج تحقین نشاو داد ،یکوی از عوامو

گردد کوه در آو ،افوراد مجورب در خصووص نگوارش

عدم مشارکت دانشجویاو در انجام وهوهش  ،ضعف در

مقاالت علمی(فارسی ،التین) ،آموزشها و راهنماییهای

زباو انگلیسی است ،ویشنهاد می شود دانشگاهها در این

الزم را به دانشجویاو بدهند و همچنین ویشنهاد میگوردد

زمینه برنامه خاصوی تودارك ببیننود .بوه عنوواو مروا

کارگاههای آموزش روش تحقین و مقالهنویسوی را نیوز

مأموریت ویهه گروههای زباو انگلیسی( و یا گروههوای

برگزار کنند.

دیگر زباو های خار ی بوا تو وه بوه تمصوصهوای

با تو ه به نتایج وهوهش ویشنهاد مویگوردد اگور در

گوناگوو ) در دانشگاهها ( در این تحقیون  ،دانشوگاه

خصوص افزایش ارتبواط بوین دانشوگاه و سوایر مراکوز

شاهد) را حدای برای مدتی  ،توانمند کردو دانشجویاو

وهوهشی کشور ایدام گردد ،بهتور مویتوواو از نیازهوای

تحصیالت تکمیلی و حتی اعضای هیات علمی در فهم

امعه مطلع شده و در هت واسمگویی به آنهوا برآمود.

تحقیقات علمی

در اینجا نقش معاونت وهوهشی دانشگاهها ،دفتر وهوهش-

رشتههای ممتلف یرار دهند.
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توسووعه زیرسوواخت هووای وووهوهش و فنوواوری در

های کاربردی ،معاونت های وهوهشی دانشکدهها و مراکز

دانشگاهها بهطور حتم میتوانود در افوزایش مشوارکت

تحقیقاتی و وهوهشکدههای ممتلف در دانشوگاههوا بوارز

دانشجویاو در انجام وهوهش مورر باشد .از ملوه ایون

خواهد بود .از مله ایدامات ممکن میتواو به برگوزاری

موارد می تواو به تسهی در دسترسی به اینترنت بورای

همایشها  ،معرفی دستاوردهای وهوهشی دانشگاههوا ،در

دانشجویاو اشاره کرد.

نظر گرفتن بازدیدهای ممتلف از مراکز تحقیقواتی بورای
دانشجویاو و  ...اشاره کرد .

توسعه ارتباطات دانشجویاو رشتههوای ممتلوف در
انجام مطالعات میواو رشوتهای مویتوانود در افوزایش
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مشارکت آناو در انجام تحقیقات مورر باشد .این موضو

دکتر محمدحسن میرزامحمدی و فرامرز بیجنوند
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