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چکیده

دانشآموختگان كارشناسی ارشد خودكارآمدی و تجربه های پژوهشی متفاوتی در گذر تحصیل به دست می آورند .این

تحقیق علی -ارتباطی با هدف بررسی تجربهها و خودکارآمدی پژوهشی دانشآموختگان و میزان ارتباط این دو متغیر صورت
گرفت .جامعه آماری شامل همه ی  326دانشآموخته سال های  1390و  1391کارشناسیارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه
زنجان بودند كه حجم نمونهای به شمار  202تن از آنان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه-گیری طبقه ای

تصادفی انتخاب و مورد بررسی واقع شد .ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساختهای بود كه روایی آن توسط متخصصان آموزش

عالی كشاورزی مورد تایید قرار گرفت و با انجام بررسی مقدماتی و تحلیل مولفههای اصلی برای دادههای گروهبندی

شده ( )CATPCAو محاسبه ی مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای شاخصهای تركیبی از پایایی آن اطمینان حاصل

شد( .)α=0/77-0/94یافته های تحقیق نشان دادند كه بیشتر دانشآموختگان ( 67/8درصد) ،خودكارآمدی پژوهشی را در حد

زیاد میدانند و نیز نتایج آزمون ویلكاكسون نیز نشان داد كه گذراندن دوره كارشناسی ارشد ،انجام و دفاع از پایاننامه سطح
خودكارآمدی آنان را به صورت معنیداری افزایش داده است .از نظر تجربهی پژوهشی نیز نزدیك به نیمی از دانشآموختگان
( 52/5درصد) آنرا در سطح متوسط ارزیابی كردند و بین دو ٌبعد توسعه مهارتهای پژوهشی و شفافسازی معیارها و هدف ها

در سطح یك درصد و بین استاد راهنما ،آزمون پایاننامه و فرایند تصویب موضوع پایان نامه (پروپوزال) در سطح پنج درصد
با خودکارآمدی پژوهشی دانشآموختگان رابطه مثبت و معنی داری دیده شد و رابطهی مثبت و معنیداری بین تجربهی

پژوهشی با خودكارآمدی دانشآموختگان مزبور به دست آمد .تحلیل رگرسیون ترتیبی نیز نشان داد كه سه متغیر مهارتهای

پژوهشی ،شفاف سازی هدف ها و معیارها و نیز زیرساختها و امکانات دانشکده  17/7درصد از واریانس خودكارآمدی پژوهشی
را تبیین میكنند.

کلید واژهها :تجربهی پژوهشی ،خودکارآمدی پژوهشی ،دانشآموختگان کارشناسی ارشد کشاورزی ،رگرسیون ترتیبی

نویسندهی مسئول :علی شمس

رایانامهShams@Znu.ac.ir :
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مقدمه

دوره تحصیل خود می توانند به طور زنجیر وار تجربه هایی را

از آنجا که مسئولیت اصلی دانشگاه ها ،ارایه آموزش،

در روند انجام پژوهش پایان نامه خود به دست بیاورند .بیشتر

موثر در جهت افزایش توانایی دانشگاهها در ارتقای موثر این

پژوهشی تجربهی کافی ندارند (کاتز .)2002 ،تجربهی مثبت

پژوهش و خدمات عمومی به خود و جامعه است ،اقدام های

مسئولیت ها ضروری است (گینس و همکاران .)2009 ،یکی
از مهمترین مقوله های مورد توجه در آموزش دانشگاه ها توجه
به موضوع آموزش مبتنی بر پژوهش و چگونگی اجرای آن

است (بهزادی و داورپناه .)1388 ،در انجام پژوهش در سطح
دانشگاه ها افزون بر خود دانشگاه و استادان ،دانشجویان به

عنوان اركان اصلی و بازوی اجرایی و موتور محركه نقش اصلی
را عهده دار می باشند (مهرعلی زاده.)1391 ،

دانشجویان پیش از آغاز کار پایان نامه خود با طرح های
دانشجو از انجام کار پژوهشی تعهد قوی ،اشتیاق و قصد
ادامه و انجام پژوهش را به دنبال خواهد داشت (تامپسان و

همکاران.)2005 ،

یكـی از موضـوع هـای مـورد تأكیـد در حیطـهی پژوهـش،

باورهـای پژوهشـی بـه ویـژه باورهـای مربـوط به خـود محقق،

در رابطـه بـا پژوهـش اسـت .باورهـای پژوهشـی بـرای پرهیـز
یـا انجـام تحقیـق ،تأثیـر مهمـی دارد و میتوانـد عامـل مهمی

موفقیـت پژوهشـی دانشـجویان کارشناسـی ارشـد در

بـرای انجـام دادن یـا انجـام نـدادن پژوهـش باشـد (لیـو و

از تحصیلات عالـی باعث بهـرهوری و نـوآوری بیشـتر افراد در

منظـور سـازماندهی و اجرای یک سلسـله کارها برای رسـیدن

دانشـگاه یـک موضـوع مهـم ملـی اسـت ،چـرا کـه ایـن سـطح

کشـور مـی شـود (آشـر2002 ،؛ هارمـن .)2003 ،دانشـجویان
تحصیلات تکمیلـی بـه دلیـل اینکـه در زمـان تحصیـل تـا

حـدود زیـادی آمـوزش مبتنـی بـر پژوهـش را مـی گذارنـد
(بهـزادی و داورپنـاه ،)1388 ،و از سـوی دیگـر نیـاز بـه ارایـه

پایـان نامـه بـرای دریافـت مـدرک تحصیلـی خـود دارنـد ،بـه
گونـه ای ژرف تـر پـا بـه عرصـه پژوهشـی مـی گذارنـد و نقـش

گسـترده ای در تولیـد علـم و دانـش بـر عهـده دارنـد (فتحـی
واجـارگاه و همـکاران.)1389 ،

در دوره هـای تحصیلات تکمیلـی بایـد دانشـجویان بـرای

کشـف ،ترکیـب و کاربـرد دانـش و همچنیـن بـرای نشـر و

برقـراری ارتبـاط بیـن آنهـا آمـاده شـوند (کاتـز.)2002 ،
دوره هـای تحصیلات تکمیلـی در مقایسـه بـا دورههـای

کارشناسـی و پیـش از آن کـه دوره انتقـال و آمـوزش اسـت،
دوره زایندگـی و تولیـد علم اسـت .هـر دانشـجو در قالب پایان
نامـه خـود یـک پـروژه تحقیقاتـی را بـه انجـام میرسـاند کـه
خـواه ناخـواه مـی توانـد در حل چالش هـا و تنگناهـای علمی

و فنـی جامعـه مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد( .لـی.)2010 ،

همـکاران .)2010 ،داوری افـراد در مـورد توانایی هایشـان به
به عملکردهای پژوهشـی مشـخص را خودکارآمدی پژوهشـی

مینامنـد (مورفیلـد و هیچـر.)2010 ،

بـه عبارتـی دیگـر ،اعتمـاد بـه نفـس در انجـام فعالیت های

پژوهشـی از سـازماندهی یـک طـرح پژوهشـی تا انجـام فرایند
پژوهـش اعـم از تحقیـق کتابخانـهای ،مطالعـه تـا نوشـتن و
انتشـار را شـامل میشـود (لـی2008 ،؛ آنرا و گرینـل.)2005 ،

بر اسـاس تجربه های به دسـت آمده ،بسـیاری از دانشـجویان

کارشناسیارشـد در زمـان انجـام کارهـای پژوهشـی بـه ویـژه

پایـان نامـه خـود احسـاس مـی کننـد کـه بـه انـدازه کافـی
آمـوزش ندیدهانـد و مهارت هـای الزم را برای انجـام وظایف و

نوشـتن طـرح خـود و نتایـج آن ندارنـد (فـواد.)2012 ،

تحقیقـات نشـان دادهانـد کـه خودکارآمـدی پژوهشـی

بـاال یـک عامـل مهـم اسـت کـه بـا موفقیـت دانشـجویان در

کارهـای پژوهشـی و همچنیـن انجـام فعالیتهـای پژوهشـی،
حتـی پـس از فراغـت از تحصیـل ،در ارتبـاط اسـت (فارسـتر و

همـکاران.)2004 ،

از سـویی ،تجربـهی پژوهشـی بـه فعالیـت هـای پژوهشـی

پایان نامه ،در حقیقت هم در ارزیابی دانشجویان از خود

کـه دانشـجویان در طـول دوره یادگیـری پژوهشـی خـود

میزان بلوغ علمی و منطقی آنان تاثیرگذار بوده و هم مسیری

بـه عبـارت دیگـر تجربـهی پژوهشـی بیشـتر یـک تجربـهی

درباره توانایی های ذهنی ،مهارت های تجربی و همچنین
برای یادگیری روش تحقیق و مهارت های تحلیل انتقادی

مقاله های چاپ شده را فراهم می سازد (الندگرن و هلورسون،
 .)2009دانشجویان تحصیالت تکمیلی در طول چند سال

(کارشناسـی ارشـد) انجـام مـی دهنـد ،اطلاق میشـود.

کاری (پژوهشـی) اسـت کـه دانشـجویان بـه طـور مسـتقیم بـا

همـکاری اسـتاد راهنمـا و مشـاور در یـک پـروژه تعریف شـده
بـا یکدیگـر بـه دسـت میآورنـد .سـنجش تجربـهی پژوهشـی
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در واقـع بـه دسـت آوردن اطالعـات در زمینـه کیفیـت محیـط

پژوهشـی رابطـهی معنـاداری بـا خودکارآمـدی دارد و

دانشـجویان کارشناسـی ارشـد در راسـتای انجام کار پژوهشی

در زمینـه توسـعه مهارتهـای پژوهشـی دارنـد.

پژوهشـی فراهم شـده از سـوی نظام آموزشـی (دانشگاه) برای
(پایـان نامـه) مـی باشـد (پـارک و همـکاران.)2007 ،

دانشـجویان دارای خودکارآمـدی بـاال ،تجربـهی مثبتتـری
اسماعیل و همکاران ( ،)2011در بررسی خود با عنوان

با وجود اینکه حل تنگناها و چالش های پیش روی

بهبود و توسعه پژوهش تحصیالت تکمیلی و استادان راهنما

شناسایی و درک بازدارنده ها و نارسایی های موجود میباشد.

دانشکده و ارایه شرایط و زمینه های رشد فکری و استاد

دانشجویان تحصیالت تکمیلی در امر پژوهش نیازمند
ولی متاسفانه نظر دانشجویان در ارزیابی تجربههای خود

از آموزش عالی نادیده گرفته شده و بررسی بازخوردهای
دانشآموختگان در این زمینه مورد غفلت قرار گرفته است

(درنان .)2008 ،این در حالی است که دانشآموختگان یک

گروه آموزشی ،وضعیت کیفیت آموزشی و پژوهشی گذشته آن
را به خوبی به تصویر میکشند.

آنـان مهـم تریـن برونـداد نظـام دانشـگاهی هسـتند و

قابلیـت هـای آنـان در سـه ٌبعـد دانـش ،نگـرش و مهـارت قابل

نشان دادند که دانشجویان کمبود زیرساخت ها و امکانات

راهنما را به عنوان عامل های موثر در پیشرفت روند بررسی
یادآور شده اند .فوردلوید ( ،)2011در بررسی تجربه های

پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه بیرمنگام
نشان داد که دانشجویان بیشترین رضایت را از استادان

راهنما و مهارت های پژوهشی و کمترین رضایت را از جنبه
زیرساخت ها و امکانات ،ارایه شرایط و زمینه های رشد

فکری ،شفافسازی معیارها و هدف ها را داشته اند.

یافتههـای زینگ و وبسـتر ( ،)2010در بررسـی تجربه های

ارزیابـی مـی باشـد (دهقانـی .)1386 ،ارزیابی كیفیت تجربه های

پژوهشـی دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی دانشـگاه هنـگ

مناسـب تریـن روش هـا بـرای ارزیابـی اثربخشـی دانشـگاه ها

بـه اسـتاد راهنمـا بـوده و اسـتاد راهنمـا مهـم تریـن عامـل

پژوهشـی دانشآموختـگان كارشناسیارشـد یكـی از
مـی باشـد .ارزیابـی تجربـه هـای پژوهشـی آنـان دامنـه

گسـترده ای از عملیـات دانشـگاهی را تحـت پوشـش قـرار
آموزش پژوهـش دانشآموختگان
مـی دهد كه یكـی از آنها،
ِ

مـی باشـد (مـارش.)2002 ،

کنـگ نشـان داد کـه باالتریـن امتیاز در سـطح رضایـت مربوط
کمـک کننـده بـه ایجـاد درک مثبـت دانشـجویان از تجربـهی
پژوهشـی بـه شـمار می آیـد .آنـان همچنین گـزارش كردند كه

مقیاسهـای سـنجش تجربهی پژوهشـی دانشـجویان شـامل
سرپرسـتی پایاننامـه ،زیرسـاختها ،گسـترش مهارتهـای

این تحقیق با هدف بررسی وضعیت تجربهها و خودکارآمدی

پژوهشـی ،جـو فكـری و رضایـت كلـی در سـطح یـك درصـد

الزم به توضیح است که دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

نتیجه ی تحلیل عاملی در پژوهش گینس و همكاران

پژوهشی و ارتباط این دو متغیر با همدیگر صورت گرفت.
به دنبال گسترش دورههای تحصیالت تکمیلی در آینده
بوده ،بنابراین افزایش و ارتقای کیفی این دورهها و به ویژه
پایاننامهها نیازمند بررسی و توجه دقیق تر علمی میباشد.

رابطـه معنـاداری بـا همدیگـر دارنـد.

( ،)2009نیز تایید كرد كه ابعاد تجربهی پژوهشی دانشجویان

شامل چهار مقیاس اصلی سرپرستی پایاننامه ،زیرساختها،

جو اجتماعی و فكری و گسترش مهارتهای عمومی است .در

بررسـی پیشـینهی تحقیق نشـان مـی دهد که بررسـی های

حالی كه در پژوهش دیگری شش ٌبعد سرپرستی پایاننامه،

دانشآموختـگان صـورت پذیرفتـه اسـت .بررسـی عبـداهلل و

مهارتهای پژوهشی و فرایند ارزیابی پایاننامه مورد تایید

پرشـماری در زمینـه تجربـه هـا و خودکارآمـدی پژوهشـی
ایوانـس ( ،)2012در مـورد ارتبـاط بین تحقیقات دانشـجویان

تحصیلات تکمیلـی بـا ویژگـی هـای فـردی و آمـوزش هـای

نظارتـی اسـتادان راهنما نشـان داد ،تجربهی دانشـجویان در
گسـترش مهارتهـای پژوهشـی ،اسـتاد راهنمـا و هدفهـای

پـروژه پژوهشـی بیـش از حد متوسـط و از نظر زیرسـاختها و

جـو فكری در حد متوسـط بـود .همچنین توسـعه مهارتهای
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جو علمی ،هدفها و انتظارها ،زیرساختها ،گسترش
قرار گرفت (درنان .)2008 ،رضایی و همكاران ( ،)1392نیز در

پژوهش خود با عنوان بررسی تجربهی پژوهشی دانشجویان
تحصیالت تكمیلی دانشگاههای تهران و تربیت مدرس با

سنجش تجربهی پژوهشی در شش ٌبعد گزارش كردند كه
دانشجویان از گسترش مهارتهای پژوهشی ،شفافسازی
هدف ها و معیارها  ،فرایند ارزیابی پایاننامه و سرپرستی
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پایاننامه در حد زیاد رضایت دارند ،ولی رضایتمندی آنان

بـرای پژوهـش ،نوشـتن تنگناهـا و محدودیتهـای تحقیـق،

نتایـج پژوهشـی بـا هـدف بررسـی برنامههـای دکتـری

بررسـی ادبیـات ،رعایـت صداقـت و اصـول اخالقـی پژوهـش

تکمیلـی ارزیابـی پایینـی از منابـع مالـی ،زیرسـاخت هـا و

پـارک و همـکاران ( ،)2007در بررسـی خـود در زمینـه

از زیرساختها ،امكانات و جو فكری در حد متوسط است.

در كشـور ژاپـن نشـان داد کـه بیشـتر دانشـجویان تحصیلات

امکانـات پژوهشـی ،منابـع انسـانی (شـامل اسـتادان راهنما و

کارشناسـان) دارنـد (اریموتـو و همـکاران .)2012 ،تورزانـی
( ،)2009نیـز در بررسـی تجربـه هـای پژوهشـی دانشـجویان
تحصیلات تکمیلـی نشـان داد کـه دانشـجویان همـه ی
رشـته هـا اظهـار نارضایتـی از ٌبعـد زیرسـاخت هـا را داشـتند

و از نظـر توسـعه مهـارت های پژوهشـی دچار نارسـایی بودند.
میـراه ( ،)2010دربـاره آمادگـی دانشـجویان کارشناسـی
ارشـد در دسـتیابی آنـان بـه برنامـه هـای دکتـرا نشـان داد کـه
دانشـجویان با شـیوه و چارچوب نوشـتن پایان نامه بر اسـاس

شـیوه کار دانشـگاه آشـنایی اندکـی داشـتند.

اسـتفاده از اینترنـت و پایـگاه هـای اطالعاتـی الکترونیکـی در
دارای بـاور خودکارآمـدی پایینـی بودنـد.

تجربـه هـای پژوهشـی دانشـجویان تحصیلات تکمیلـی در

كشـور انگلسـتان گـزارش كردند که دانشـجویان اسـتاد راهنما

را بـه عنـوان مهم تریـن جنبه موفقیـت آمیز در تکمیـل برنامه
پژوهشـی میداننـد ولـی یـک چهـارم آنـان از ارایـه شـرایط و

زمینـه هـای رشـد فکـری ناراضـی هسـتند.

از بررسی پژوهش های صورت گرفته میتوان نتیجه

گرفت كه نتیجههای مختلفی در زمینه تجربه های پژوهشی
در پژوهش های گذشته گزارش شده است و در برخی از این

بررسی ها نیز به ارتباط این تجربه ها با دیگر متغیرها اشاره
شده است .در این تحقیق ضمن سنجش خودكارآمدی

عالوه بر این مهارت های روش تحقیق ،تجزیه و تحلیل

پژوهشی دانشآموختگان میزان ارتباط آن با تجربه های

پایینی بود .گزارش زامیکال ( ،)2009از تجربه های پژوهشی

در برگیرنده ابعادی مانند استاد راهنما و مشاور ،مهارت های

آماری و مسلط بودن به زبان انگلیسی در دانشجویان در سطح
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه جیمزکوک نشان داد

که دانشجویان رضایت بیشتری از استاد راهنما ،زیر ساخت

ها ،هدف ها و انتظارها و توسعه مهارت ها داشتند.

کارول ( ،)2010دربـاره تجربـه های پژوهشـی دانشـجویان

تحصیلات تکمیلـی بـه ایـن نتیجه دسـت یافـت که بیشـترین
رضایـت از عامـل هـای توسـعه مهـارت هـا ،محیـط علمـی و

پژوهشی نیز مورد بررسی قرار گرفت .تجربه های پژوهشی
پژوهشی ،زیرساخت ها و امکانات دانشکده ،ارایه شرایط و

زمینه های رشد فکری ،شفاف سازی معیارها و هدف ها،
فرایند تصویب موضوع و طرح مقدماتی پایان نامه (پروپوزال)
و آزمون پایان نامه می شد که در نگاره ی 1چارچوب نظری
تحقیق نشان داده شده است.

هـدف هـا و انتظارهـا بـوده ولـی از عامـل هـای زیرسـاخت هـا
رضایـت کمتـر میباشـد .کارداش ( ،)2000در بررسـی خـود
نشـان داد کـه دانشـجویان پیشـرفت هایـی را در مهـارت های

پژوهشـی پـس از انجـام تجربـهی پژوهشـی داشـته انـد.

خودکارآمدی
پژوهشی

بررسـی صـورت گرفتـه توسـط فـواد ( )2012در زمینـه

خودکارآمدی پژوهشـی دانشـجویان کارشناسـی ارشـد نشـان
داد كـه بیـش از  20درصد از دانشـجویان در زمینـهی مواردی

ماننـد ارایـه نتایـج بـه صـورت دقیـق ،اسـتفاده از روش هـای
آمـاری مناسـب ،تدویـن فرضیـه هـا و پرسـش ها ،اسـتفاده از
روش های تحقیق مناسـب ،اسـتفاده از شـاخص های مناسب
بـرای روایـی و پایایـی داده هـا ،ارتبـاط نتایج تحقیق بـا نتایج

پژوهـش هـای انجـام شـده پیشـین ،از خودکارآمـدی پایین و
نیـز کمتـر از  5درصـد در زمینـه هـای گزینـش عنوان مناسـب

تجربه های
پژوهشی

 استاد راهنما (سرپرستی پایاننامه) مهارت های پژوهشی زیرساختها و امکانات دانشکده ارایه شرایط و زمینه های رشد فکری شفاف سازی هدفها و معیارها فرایند تصویب موضوع پایان نامه(پروپوزال)
 -فرایند ارزیابی پایان نامه

نگاره-1چارچوب نظری نقش تجربه ی پژوهشی بر
خودکارآمدی دانش آموختگان کشاورزی زنجان

روششناسی

ایـن تحقیـق از لحاظ روش گـردآوری دادهها از نوع میدانی

و بـه لحـاظ امـکان کنتـرل متغییـر هـا از نـوع تحقیقـات علـی-
ارتباطـی (شبهآزمایشـی) میباشـد .بـا بررسـی پدیدههـای
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نقش تجربه ی پژوهشی بر ...

مـورد بررسـی (تجربـه و خودكارآمـدی پژوهشـی) رابطـهی

مـورد اندازهگیـری واقـع شـد.

اسـت .همچنیـن نظر بـه امـكان اسـتفاده از نتایـج در افزایش

صـورت گرفتـه و نیـز بـا در نظـر گرفتـن ماهیـت كار پژوهشـی

میـان ایـن متغیرهـا را بـر اسـاس هـدف تحقیـق تحلیـل كـرده
و بهبـود وضعیـت موجـود كیفیـت مقاطـع تحصیلات تكمیلی

از لحـاظ هـدف ،كاربـردی میباشـد.

ایـن شـاخصها نیـز نتیجـه مـرور ادبیـات و بررسـی هـای

از آغـاز کار تـا پایـان تدویـن شـد .الزم بـه توضیـح اسـت كـه

خودكارآمـدی بـه شـیوه خـود اظهـاری در دو زمـان پیـش از

تجربهی پژوهشی در این تحقیق به عنوان متغیر وابسته

آغـاز کار پایاننامـه و پـس از آن مـورد بررسـی قـرار گرفـت.

 1 PREQو پرسشنامه مورد استفاده توسط رضایی و همكاران

کارشناسـی ارشـد دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه زنجان كه در

مورد بررسی واقع شد ،و برای سنجیدن آن پرسشنامه
( )1392مبنا قرار گرفت و بر اساس مبانی نظری و پیشینه
بررسی های صورت پذیرفته عاملها و متغیرهایی نیز به آنها

اضافه و برخی قسمت ها اصالح و تعدیل شد تا بتواند ابعاد
تجربهی پژوهشی دانشآموختگان را به صورت كامل مورد

سنجش قرار دهد.

جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش را همـه ی دانشآموختـگان
بـازه زمانـی اول فرودیـن  1390تـا اول فروردیـن  1392دانش

آموختـه شـده بودند ،تشـکیل مـی دادند كه بر اسـاس گزارش
اداره تحصیلات تكمیلـی دانشـكده کشـاورزی زنجـان شـمار
آنـان  326تـن بـود.

این دانشآموختگان در گروه های هفتگانه زراعت و

پرسشنامه  ،PREQتوسط انجمن دانشآموختگان

اصالح نباتات ،خاکشناسی ،باغبانی ،ترویج ،ارتباطات و

شده است و در دانشگاه های مختلف جهان با چندین مورد

دانشآموخته شده بودند .نظر به اینکه دانشآموختگان

استرالیا 2و انجمن تحقیقات آموزشی استرالیا 3تهیه و تدوین
تغییر و اصالح صورت گرفته (برابر با شرایط خودشان) ،برای
سنجش تجربه های پژوهشی دانشجویان مورد استفاده

قرار گرفته است .در این تحقیق برای سنجش تجربه های
پژوهشی از یك شاخصسازی تركیبی دربردارنده  40شاخص

توسعه روستایی ،مهندسی آب ،گیاهپزشکی و علوم دامی
گروه های مختلف دارای تجربه های متفاوتی در زمینه مسائل

پژوهشی هستند ،لذا ،با لحاظ کردن گروه های آموزشی به
عنوان طبقه از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده

شد .حجم نمونه ای به شمار  181تن از طریق جدول

در هفت ٌبعد استاد راهنما (هفت شاخص) ،مهارتهای
پژوهشی (هفت شاخص) ،زیرساختها و امکانات دانشکده

محاسبه شد كه برای افزایش دقت و روایی داده ها شمار نمونه

شاخص) ،شفافسازی معیارها و هدف ها (سه شاخص)،

بـا وجـود اینكـه ابـزار سـنجش تجربـه و خودكارآمـدی

(شش شاخص) ،ارایه شرایط و زمینه های رشد فکری (نه

فرایند تصویب موضوع (سه شاخص) و آزمون پایاننامه (پنج

شاخص) استفادهشد.

نمونهگیری کرجسی و مورگان( )1970با خطای پنج درصد

مورد بررسی به  202تن افزایش یافت.

پژوهشـی در تحقیقـات گذشـته در داخـل و خـارج كشـور بـه

طـور پرشـماری مورد اسـتفاده واقع شـده بودند ،ولـی با توجه

همـه شـاخصهای مربوطـه بـا طیـف لیكـرت پنج سـطحی

بـه اصلاح هـا و تعدیـل هـای صـورت گرفتـه در شـاخص های

و مجمـوع نمـره هـای کسـب شـده توسـط هـر دانشآموختـه

نظرهـای متخصصـان و صاحبنظـران آموزش عالی كشـاورزی

(بسـیار مخالـف=  1تا بسـیار موافق= )5مورد پرسـش واقع شـد
در هـر ٌبعـد نشـاندهنده تجربـهی پژوهشـی در آن ُبعـد و

مجمـوع نمـره هـای آزمودنـی در هفـت ُبعـد نیـز ،تجربـهی
كلـی پژوهشـی او را نشـان مـی دهـد .بـرای ارایـه بهتـر نتایـج
بـا جمـع جبـری نمـره هـای مربـوط بـه هـر ٌبعـد و بـا لحـاظ
کـردن كمتریـن و بیشـترین نمره هـای هر ٌبعد ،میـزان رضایت

هـر دانشآموختـه در سـه سـطح ضعیـف ،متوسـط و قـوی
گـزارش شـد .خودکارآمـدی پژوهشـی دانشآموختـگان نیـز

بـا اسـتفاده از شاخصسـازی تركیبـی دربردارنده  14شـاخص
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مربـوط بـه آنهـا در ایـن تحقیـق ،بـرای تعییـن روایـی از

در ایـن زمینـه اسـتفاده شـد .بـا انجـام بررسـی مقدماتی روی
 30دانشآموختـه و بـرای تعییـن ایـن كـه شـاخص هـای هـر
یـك از ابعـاد تجربـه و خودكارآمـدی تـا چـه انـدازهای دارای

ارتبـاط درونـی بـوده و یـك چیـز را انـدازه میگیرنـد (پایایـی
ابـزار تحقیـق) از تحلیـل مولفههـای اصلـی بـرای دادههـای

گروهبنـدی شـده ( )CATPCAاسـتفاده شـد و بـرای هـر بعـد

مقـدار کرونبـاخ آلفـا محاسـبه گردیـد.

ضریـب آلفـای كرونبـاخ بـرای ٌبعـد اسـتاد راهنمـا (،)0/91
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مهـارت هـای پژوهشـی ( ،)0/88زیرسـاخت هـا و امکانـات
دانشـکده( ،)0/77ارایـه شـرایط و زمینههـای رشـد فکـری

( ،)0/87شفافسـازی معیارهـا و هـدف هـا ( ،)0/78فراینـد
تصویـب موضـوع پایـان نامـه ( ،)0/84آزمـون پایـان نامـه

( ،)0/86خودکارآمـدی پژوهشـی پیـش از انجـام پایـان نامـه
( )0/94و پـس از انجـام پایـان نامـه ( )0/91بـه دسـت آمـد كـه
بـا توجـه بـه بـاال بـودن همـه ی مـوارد از  0/7و نیـز بـاال بـودن

بارهـای عاملـی از  0/55در داخـل هـر شـاخص دارای پایایـی
مناسـبی بودنـد.

یافته ها

یافته های پژوهش نشان دادند که میانگین سنی

دانشآموختگان مورد بررسی  27/67سال بود که بیشترین آنان

در گروه سنی  24-33سال ( 93/9درصد) قرار داشتند .بیش از

نیمی از پاسخگویان یعنی  64/9درصد دختر و  35/1درصد
پسر بودند 61/4 .درصد پاسخگویان مجرد و  38/6درصد آنان

متاهل بودند 56/9 .درصد از افراد مورد بررسی در سال  1391و

 43/1درصد آنان در سال  1390از پایان نامه خود دفاع کرده و
 79/7درصد از آنان ورودی دوره روزانه بودند.

دادهها از طریق سـه روش تكمیل حضوری ،ارسـال پسـتی

از نظر گروههای آموزشی ،در گروه زراعت و اصالح نباتات

كـه دسترسـی فیزیكـی به آنان میسـر بـود از طریـق مصاحبه و

بیوتکنولوژی) ،خاکشناسی  22تن ( 10/9درصد با گرایش های

و نیـز ارسـال الكترونیكی گـردآوری شـدند .دانشآموختگانی
تكمیـل حضـوری اقـدام بـه تكمیل پرسشـنامهها كردنـد .ولی
نظـر بـه اینكـه بیشـتر دانشآموختـگان پـس از دفـاع پایـان
نامـه ،دانشـگاه را ترک کرده و به محل سـکونت خود باز گشـته
بودنـد .در آغـاز از طریـق اداره تحصیلات تكمیلی دانشـكده،
مدیـران گروههـا و دیگـر بخـش هـای دانشـگاه شـماره تمـاس

آنـان بـه دسـت آمد ،سـپس از طریـق تمـاس تلفنـی و متقاعد
كـردن آنـان در زمینـه ماهیـت كار و جلـب موافقـت آنـان برای

همـكاری بـه دو طریق اقدام شـد.

 58تن ( 28/7درصد با گرایش های زراعت ،اصالح نباتات و

شیمی و حاصلخیزی خاک ،فیزیک و حفاظت خاک ،رده بندی
و ارزیابی خاک) ،باغبانی  25تن ( 12/4درصد شامل گرایش

های میوه کاری ،گیاهان زینتی) ،ترویج ،ارتباطات و توسعه
روستایی  21تن ( 10/4درصد شامل گرایش های ترویج و

آموزش کشاورزی و توسعه روستایی) ،گروه مهندسی آب 12

تن ( 5/9درصد با گرایش آبیاری و زهکشی) ،گروه گیاهپزشکی

 26تن ( 12/9درصد شامل گرایش های بیماری شناسی گیاهی،

حشره شناسی کشاورزی) و گروه علوم دامی  38تن (18/8

بـرای عـدهای كـه بـه آسـانی بـا اینترنـت سـروكار داشـتند،

درصد شامل گرایشهای مدیریت دامپروری ،فیزیولوژی دام،

ارسـال شـد و بـرای عـدهای دیگـر نیـز بـه جهـت دشـواری

معدل بیشتر دانشآموختگان در دوره کارشناسی ارشد 17

پرسشـنامه الكترونیكـی طراحـی و از طریـق رایانامه برایشـان
دسترسـی بـه اینترنـت از طریـق پسـت (همـراه با پاكـت آماده
برگشـتی) ارسـال شـد .دادههـای گـردآوری شـده از طریـق
نرمافـزار  SPPSwin20تجزیـه و تحلیل شـدند و از شـاخصهای

آمـاری توصیفـی و اسـتنباطی ماننـد مقایسـه میانگیـن
ویلكاكسـون و رگرسـیون ترتیبـی اسـتفاده شـد.

ژنتیک و اصالح نژاد دام و تغذیه دام) قرار داشتند.

تا  18/25بود .نمره پایان نامه  85/6درصد  19و بیشتر از آن
بود .و  80/7درصد از آنان به ادامه تحصیل در مقطع دکترا

گرایش و عالقه داشتند و  61/4درصد از دانشآموختگان
کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی زنجان دارای عالقه زیاد

تا خیلی زیادی به رشته تحصیلی خود بودند.

جدول  -1پراكنش فراوانی پاسخگویان بر پایه رضایت از ابعاد تجربه های پژوهشی ()n =202
بعد پژوهشی /میزان

خیلی کم

فراوانی

3
استاد راهنما
0
توسعه مهارتهای پژوهشی
3
زیرساختها و امکانات دانشکده
ارایه شرایط و زمینههای رشد فکری 5
3
شفاف سازی هدفها و معیارها
15
فرایند تصویب موضوع پایان نامه
12
آزمون پایان نامه

کم

درصد

فراوانی

1/5
0
1/5
2/5
1/5
7/4
5/9

15
1
29
14
18
27
23

متوسط

زیاد

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

7/4
0/5
14/4
6/9
8/9
13/4
11/4

29
8
78
79
57
47
48

14/4
4
38/6
39/1
28/2
23/3
23/8

61
102
77
74
74
65
60

خیلی زیاد

درصد

فراوانی

درصد

30/2
50/5
38/1
36/6
36/6
32/2
29/7

94
91
15
30
50
48
59

64/5
45
7/4
14/9
24/8
23/8
29/2
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نقش تجربه ی پژوهشی بر ...

همــان طــور کــه در جــدول  1آمــده اســت ،میــزان

(میانگیـن=  ،)3/25آزمـون پایاننامـه (میانگیـن= ،)3/35

پژوهشــی (  95/5درصــد) ،اســتاد راهنمــا ( 74/2درصــد)،

زیرسـاختها و امكانـات دانشـكده (میانگیـن=  )3/08در

رضایــت بیشــترین دانشآموختــگان از توســعه مهارتهــای

آزمــون پایاننامــه ( 59/1درصــد) در حــد زیــاد و خیلیزیــاد
بــود ولــی در زمینــ هی زیرســاختها و امكانــات دانشــكده

( 38/6درصــد) و ارایــه شــرایط و زمینههــای رشــد فكــری
( 39/1درصــد) ،میــزان رضایــت بیشــتر دانشآموختــگان در
حــد متوســط بــود.

در زمینـهی دو ٌبعـد دیگـر فراینـد تصویـب موضـوع پایـان

نامـه و شفافسـازی هـدف هـا و معیارهـا نیـز میـزان رضایـت

بیشـتر دانشآموختـگان در حـد متوسـط و زیـاد بـود.

براسـاس رتبهبندی میزان رضایتمنـدی دانشآموختگان،

توسـعهی مهارتهـای پژوهشـی (میانگیـن=  ، )4/04اسـتاد

راهنمـا (میانگیـن=  ،)3/79شفافسـازی هدفهـا و معیارهـا
(میانگیـن=  ،)3/44ارایـه شـرایط و زمینههـای رشـد فكـری

فراینـد تصویـب موضـوع پایـان نامـه (میانگیـن= )3/23و

رتبههـای اول تـا هفتـم قـرار داشـتند.

بـا جمـع جبـری همـه ی شـاخص هـای مربـوط بـه همه ی

بعدهـای هفت گانه مشـخص شـد كـه تجربهی پژوهشـی كمتر
از یـك درصـد دانشآموختـگان در حـد ضعیـف 52/5 ،درصـد

در حـد متوسـط و  47درصـد در حـد قـوی میباشـد.

خودكارآمدی دانشآموختگان به شیوه خود اظهاری در

دو زمان متفاوت پیش از انجام پایاننامه و پس از دفاع مورد

سنجش قرار گرفت و نظر به اینكه هر دانشآموخته به یك

شاخص در دو زمان پاسخ داده بود ،لذا ،از آزمون نامشخصه ای
(پارامتری) مقایسه میانگین ویلکاکسون برای بررسی

تفاوت ها استفاده شد که نتایج در جدول 2میباشند.

جدول  -2مقایسهی شاخصهای خودکارآمدی پژوهشی پیش و پس از انجام پایان نامه
میانگین قبلی میانگین بعدی

شاخص
جستجوی پایگاههای اطالعاتی برای یافتن مطالب و مقاله های مرتبط با پایاننامه /تحقیق
نوشتن یک موضوع پایان نامه علمی و تحقیقی در ارتباط با رشته تخصصی

مطالعه و درک نتایج یافتههای تحقیقاتی در مقاله ها و گزارش های علمی معتبر

بررسی پژوهشهای گذشته درباره یک موضوع و نوشتن ادبیات جامع و مناسب برای پایاننامه/تحقیق
توانایی انجام یك كار مستقل پژوهشی (برنامهریزی،اجرا و مدیریت)
تدوین یک گزارش مناسب برای تحقیق /پایاننامه

توانایی تدوین صحیح قسمت بحث تحقیق (مقایسه یافتهها ،ارایه پیشنهادهای پژوهشی آینده،

كاربردی وغیره)

استفاده بهینه و مناسب از مواد و تجهیزات آزمایشی مناسب برای انجام پایاننامه /تحقیق

طرح هدف ها ،پرسش ها و فرضیههای شفاف و قابل آزمون برای پایاننامه /تحقیق
درک و تفسیر نتایج آماری به دست آمده از تجزیه و تحلیل دادهها

تسلط و استفاده از زبان انگلیسی برای استفاده از منابع مرتبط با پایاننامه /تحقیق

استفاده از نرمافزار آماری مرتبط با دادههای گردآوری شده مانند Minitab, SAS ، SPSS،و غیره

گزینش یک طرح پژوهشی مناسب برای پاسخ دادن به پرسش های تحقیق و یا آزمودن فرضیهها
گزینش روشها و معیارهای آماری مناسب برای تجزیهوتحلیل دادههای پایاننامه /تحقیق

كل خودكارآمدی پژوهشی دانش آموختگان

Z

P

2/44
1/88
2/32
2/23
2/05
2/1
1/89

4/29
4/18
4/16
4/10
4/05
4/02
4

-11/39
-12/16
-11/89
-11/83
-11/84
-12/03
-12/23

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

2/2
2/05
2/04
2/36
1/78
2/09
1/97
29/4

3/95
3/92
3/9
3/75
3/67
3/64
3/63
55/27

-11/72
-11/97
-11/84
-11/03
-11/60
11/74
-11/62
-12/29

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

بـا توجـه بـه معنـی دار شـدن نتیجهی آزمـون آمـاری برای

پیـش و پـس از گذرانـدن پایـان نامـه در دانشـکده کشـاورزی

خودکارآمـدی پژوهشـی دانشآموختـگان در همـه ی ابعـاد با

همچنیـن بـا جمع کـردن همـه ی گویه هـای خودکارآمدی

همـه ی شـاخصها در سـطح یـک درصـد مـی تـوان گفـت کـه
گذراندن واحد پایان نامه و دفاع از آن افزایش یافته اسـت .به
عبـارت دیگر میـان خودکارآمـدی پژوهشـی دانشآموختگان
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زنجـان تفـاوت معناداری ایجاد شـده اسـت.

پیـش و پـس از پایـان نامـه و محاسـبه آزمـون ویـل کاکسـون
مشـخص شـد که كل خودكارآمدی پژوهشی دانش آموختگان

شماره  ،31زمستان 93

در اثـر انجـام پایاننامـه و دفـاع از آن افزایـش یافته اسـت.

بـا نـگاه بـه میانگیـن بـاالی  3/5همـه ی شـاخص هـای

خودكارآمـدی پژوهشـی بعـد از دفـاع از پایاننامـه ،میتـوان

جدول -3ماتریـس همبسـتگی خودکارآمدی پژوهشـی و
ابعـاد تجربه های پژوهشـی
ابعاد تجربهیپژوهشی

r

P

0/165
0/483
-0/045
0/115
0/372
0/161
0/165
0/233

0/019
0/000
0/521
0/102
0/000
0/022
0/019
0/001

گفـت كـه میـزان خودكارآمـدی دانشآموختـگان در زمینـه

استاد راهنما
توسعه مهارتهای پژوهشی
زیرساختها و امکانات دانشکده
ارایه شرایط و زمینه های رشد فکری
شفاف سازی معیارها و هدف ها
فرایند تصویب موضوع پایان نامه
آزمون پایان نامه
كل تجربهی پژوهشی دانشآموختگان

بودنـد.

بـا توجه بـه اینكه خودکارآمدی پژوهشـی دانشآموختگان

همـه شـاخصها بیشـتر از حد متوسـط میباشـد .در زمینهی
خودكارآمـدی پژوهشـی كلـی دانشآموختـگان پـس از دفـاع

از پایاننامـه نیـز نتایـج نشـان دادنـد كـه تنهـا یـك تـن از آنـان
میـزان خودكارآمـدی خـود را در حـد كـم ارزیابـی كـرده اسـت

ولـی  31/7درصـد از دانشآموختـگان در سـطح متوسـط

و  67/8درصـد در سـطح باالیـی از خودكارآمـدی پژوهشـی
بـرای بررسـی رابطـه بیـن خودکارآمـدی پژوهشـی پـس از

کارشناسـی ارشـد (متغیـر وابسـته تحقیـق) دارای مقیـاس

ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن اسـتفاده شـد .جـدول  3نشـان

پژوهشـی بـر ایـن متغیـر از رگرسـیون ترتیبـی اسـتفاده شـد.

دفـاع از پایاننامـه بـا ابعـاد هفـت گانـه تجربـهی پژوهشـی از

ترتیبـی بـود ،لذا بـرای بررسـی تاثیر ابعـاد هفتگانـه تجربهی

میدهـد کـه بیـن دو ٌبعـد توسـعه مهارتهـای پژوهشـی و
شفافسـازی معیارهـا و هـدف هـا در سـطح یـك درصـد و بین

معنـیدار شـدن كایاسـكور ( X =46/752و  )P=0/000دارای

پایـان نامـه در سـطح پنـج درصـد بـا خودکارآمـدی پژوهشـی

میشـود ،سـه متغیـر مهارتهـای پژوهشـی ،شـفاف سـازی

اسـتاد راهنمـا  ،آزمـون پایاننامـه و فراینـد تصویـب موضـوع
دانشآموختـگان رابطـه مثبت و معنـی داری وجود دارد ،ولی

دو ٌبعـد دیگـر بـا خودكارآمـدی پژوهشـی رابطـ ه معنـیداری
ندارند.

نتیجـهی تحلیـل نشـان داد كـه مـدل رگرسـیونی بـا توجـه بـه
2

بـرازش نیكویـی خوبـی میباشـد .همـان گونـه کـه دیـده

هـدف هـا و معیارهـا و نیـز زیرسـاختها و امکانـات دانشـکده
توانسـتهاند 17/7 ،درصـد از احتمـال واریانـس خودكارآمـدی

پژوهشـی را بـرآورد کننـد (  R = 0/177مكفـادن) و مابقـی
2

همچنیـن بـه صـورت كلـی نیـز رابطـه مثبـت و معنـیداری

احتمـال مربـوط بـه دیگـر متغیرهایـی بـوده اسـت کـه در ایـن

دانشآموختـگان وجـود دارد ،بـه عبارتی دیگـر میتوان گفت

از بین سه متغیر اشاره شده ،متغیر گسترش مهارت پژوهشی

در سـطح یكدرصـد بیـن تجربـهی پژوهشـی بـا خودكارآمـدی
كـه دانشآموختگانـی كـه رضایـت زیادتـری در زمینـه توسـعه
مهارتهـای پژوهشـی ،شـفاف بـودن هدفهـا و معیارهـا،

اسـتاد راهنمـا ،فراینـد تصویـب موضـوع پایـان نامـه و آزمـون
پایاننامـه در طـول دوره كارشناسـی ارشـد داشـتند ،دارای

خودكارآمـدی باالتـری نیـز بودنـد.

تحقیـق بـه آنهـا پرداختـه نشـد.

اهمیت بیشتری در مقایسه با دو متغیر دیگر داشته است .طبق

معادله نوشته شده ،گسترش مهارت های پژوهشی( )X1وشفاف

سازی معیارها و هدف ها(  )Xبه صورت مثبت و زیرساختها و
2

امکانات دانشکده (  )Xبه صورت منفی بر روی خودکارآمدی
3

پژوهشی دانشآموختگان( )yاثر میگذارند.

جـدول  -4خالصـه رگرسـیون ترتیبـی ابعـاد اثرگـذار متغیرهـای تجربـهی پژوهشـی بـر خودکارآمـدی پژوهشـی
دانشآموختـگان کشـاورزی
متغیر

برآورد

Std. Error

Wald

p

گسترش مهارت های پژوهشی
شفاف سازی معیارها و هدف ها
زیرساختها و امکانات دانشکده

1/945
0/891
-0/636

0/423
0/262
0/312

21/153
11/663
4/158

0/000
0/001
0/041

R2 McFadden= 0/177, R2Cox and Snell=0/207, R2 Nagelkerke=0/283
Y =335/851+1/945 x1+0/891 x2 -0/636 x3
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بحث و نتیجه گیری

بررسـی هـای صالحـی و همـکاران ( ،)1391فـواد ( )2012و

ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی وضعیـت تجربـ ه و

میـراه ( )2010همسـو میباشـد ،ولـی خودکارآمـدی آنـان

بیـن دانشآموختـگان كارشناسـی ارشـد كشـاورزی دانشـگاه

بـا تحقیقـات شـیربیگی ( )1390و فلاح و همـكاران (،)1384

خودكارآمـدی پژوهشـی و چگونگـی ارتبـاط ایـن دو متغیر در
زنجـان صـورت گرفـت .بررسـی نشـان داد كـه میـزان رضایـت

بیشـتر دانشآموختـگان از توسـعه مهارتهـای پژوهشـی،

اسـتاد راهنمـا ،آزمـون پایاننامـه در حـد زیـاد میباشـد،
ولـی در زمینـ ه زیرسـاختها و امكانـات دانشـكده و ارایـه

شـرایط و زمینههـای رشـد فكـری ،میـزان رضایـت بیشـتر
دانشآموختـگان در حـد متوسـط بـود .یافتههـای گـزارش

شـده توسـط رضایـی و همـكاران ( ،)1392دهقانـی و یمنـی
دوزیسـرخابی ()1388؛ بهـزادی و داورپنـاه ()1388؛ پارک و

همـکاران ()2007؛ اسـماعیل و همـکاران ()2011؛ فوردلویـد
()2011؛ عبداهلل و ایوانس ()2012؛ گریبنیکو و شـاه ()2008؛

آریموتـو ()2012؛ زامیـکال ()2009؛ و کارول ( ،)2010بـا
یافتههـای بـاال همخوانـی دارنـد ولی بـا یافته هـای محمودی

و همـکاران ()1390؛ چنگیـز و همـکاران ()1382؛ دهقانـی
()1389؛ یمنـی دوزی سـرخابی و مظفـری ( )1388و تورزانی
( )2009در برخـی جنبههـا همخوانـی ندارنـد.

پـس از پایـان کار پایـان نامـه زیـاد شـده اسـت ،کـه ایـن نتایج
همسـویی دارد.

از سـوی دیگـر تحلیـل داده هـا نشـان داد کـه میـان

خودکارآمـدی پژوهشـی دانشآموختـگان پیـش و پـس از
گذرانـدن پایاننامـه در دانشـکده کشـاورزی زنجـان تفـاوت

معنـاداری ایجـاد شـده اسـت کـه نتایـج بررسـی کارداش
( )2000را تاییـد میكنـد .خودكارآمـدی بـا پنج ٌبعـد تجربهی

پژوهشـی از جملـه توسـعه مهـارت هـای پژوهشـی و شـفاف

سـازی هدفهـا و معیارهـا رابطـه مثبت و معنیداری داشـت.

لـذا بـا افزایـش و ارتقـای هـر دو ایـن ابعـاد بـرای دانشـجویان
در طـول انجـام کار پژوهشـی (تجربـهی پژوهشـی) مـی تـوان
انتظـار داشـت كـه خودکارآمـدی پژوهشـی آنـان نیـز افزایـش

یابـد کـه ایـن یافتـه در راسـتای یافته هـای حجازی و عباسـی

( )1381و عبـداهلل و ایوانـس ( ،)2012میباشـد.

بـا توجـه بـه نتایـج تحقیـق و شـناخت محققـان از وضعیت

دانشـگاه زنجـان و در جهـت افزایـش میـزان رضامنـدی

ایـن بـدان معناسـت كـه دانشـگاه زنجان توانسـته اسـت در

دانشآموختـگان کارشناسـی ارشـد از تجربـه هـای پژوهشـی

مهارتهـای نگارشـی علمـی ،یادگیـری مسـتقل و مدیریـت

 -مقـررات ،ضوابـط و معیارهای اداری دانشـکده به گونهای

ایجـاد زمینههای توسـعه مهارتهای پژوهشـی ماننـد ارتقای

یـك پـروژه پژوهشـی در دانشـجویان كارشناسـی ارشـد موفـق
عمـل كنـد .همچنین بیشـتر اسـتادان راهنمای این دانشـگاه
توانسـتهاند رضایـت دانشآموختـگان را فراهـم آورنـد.

ولـی در زمینـهی بعـد زیرسـاختها و امكانـات پژوهشـی،
دانشآموختـگان در طـی دوران تحصیـل بـا نارسـایی هایـی

روبـه رو بودهانـد.

پیشـنهادهای زیـر ارایـه میشـود:

تنظیـم شـوند کـه موضـوع پایـان نامـه هـای دانشـجویان در
کمتریـن زمـان ممکـن هم در سـطح گـروه های آموزشـی و هم
دانشـکده مـورد بررسـی و تاییـد قـرار بگیرد.

 -سـمینارها ،کتنانـس هـا ،همایـش هـا و مـوارد همسـان

در زمینـه هـای گوناگـون تخصصـی در سـطح گروه و دانشـكده

برگزار شـود.

همچنیـن ایـن دانشـگاه نتواسـته اسـت زمینـهی رشـد

 -دانشـجویان پژوهشـگر و فعـال در زمینـه تحقیـق توسـط

رضایتبخـش فراهـم كنـد .موردهایـی ماننـد برگـزار نکـردن

 -بـه منظـور شـفاف سـازی معیارها و هـدف هـای تجربهی

فكـری دانشـجویان را در طـول دوران تحصیـل بـه صـورت
كارگاههـای آموزشـی تخصصـی ،تعامـل كـم دانشـجویان بـا
همدیگـر و با دانشـجویان دیگر دانشـگاهها ،اختلاف نظرهای
درونگروهـی بیـن اعضـا و دیگـر دالیلـی از این گونـه در ایجاد
شـرایط بـاال تاثیرگـذار بودهاند .همـانگونه که نتایـج پژوهش

نشـان داد ،خودکارآمـدی پژوهشـی دانشآموختـگان پیـش
از آغـاز کار پایـان نامـه در سـطح پایینـی بـود کـه بـا نتایـج
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گـروه هـای آموزشـی و دانشـکده حمایـت و تشـویق شـوند.

پژوهشـی ،ایـن اصـول و معیارهـا بـه صـورت مـدون و نوشـته

شـده در سـطح دانشـکده و گـروه هـای آموزشـی تدویـن شـده
و در اختیـار دانشـجویان قـرار داده شـود.

 -پیـش از برگزاری نشسـت های آزمون پایـان نامه معیارها

و ضوابـط آزمـون پایـان نامـه در اختیار دانشـجویان قـرار داده
شـود و در آزمـون پایان نامه راهنمایی های مناسـبی از سـوی
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اسـتادان راهنما و گروه های آموزشـی به دانشـجو ارایه شـود.

حمایتهـای فكـری و پژوهشـی از دانشآموختـگان ادامـه

دانشـکده بـه مـوازات گسـترش کمـی رشـته هـای تحصیلـی و

 -بودجـه پایاننامـه بـه محـض تصویـب موضوع پایـان نامه

 -توسـعه امکانـات و زیرسـاخت هـای موجـود در سـطح

تعـداد دانشـجویان مدنظـر قرار گیرد و دانشـکده بـه امکانات و

تجهیـزات بـه روز و مورد نیاز بـه منظور بهبـود کیفیت کارهای
پژوهشـی تجهیز شـود.

د هند .

بـه صـورت كامـل و بـه دور از رونـد اداری زمانبـر و زیـر نظـر

اسـتادان راهنمـا بـرای هزینهكـرد اختصـاص داده شـود.

 -همـه ی دانشآموختـگان موظـف شـوند پـس از انجـام

 -برای تشـویق دانشـجویان و اسـتادان راهنما و مشـاور هم

مراحـل دفـاع ،ارزیابـی دقیقـی از اسـتادان راهنمـای خـود

پژوهشـی بـه نحـو بهتر و بـا هماهنگی مناسـب ،ضـرورت دارد

اسـتادان راهنمـا مربوطـه براسـاس ایـن ارزیابـی تقدیـر بـه

در گـروه آموزشـی و هـم در دانشـکده بـه ادامـه انجـام کارهای

هـر سـاله در سـطح گـروه و دانشـکده پایـان نامههـای ممتـاز
گزینـش شـده و نگارنـدگان آنهـا (خـود دانشـجو و اسـتادان

راهنمـا و مشـاور) بـه نحـو شایسـته ای مـورد تشـویق قـرار

گیر ند .

 -اسـتادان راهنمـا رونـد حمایتـی ثابـت و متناسـبی را در

طـول كار پایاننامـه از نوشـتن موضـوع پایـان نامـه تـا دفـاع،

ل آورده و پـس از دفـاع نیـز نسـبت بـه ارایه
از دانشـجو بـه عمـ 

انجـام داده و براسـاس ایـن ارزیابـی مسـئوالن دانشـگاه از
عمـل آورده و یـا تذكـرات الزم را داشـته باشـند.
پی نوشت ها
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Abstract
M.Sc. graguates acquire different levels of research experience and self efficacy during their course
period. The purpose of this cause- correlational study was to investigate the current status and relationship of M.Sc. graduates' research experiences and research self-efficacy. The statistical population
consiste all 326 M.Sc graduate of 2011-2012 from the Faculty of Agriculture, University of Zanjan from
that 202 graduates were randomly selected based on Krejcie and Morgan sampling table and applying
stratified sampling method.The research tool was a researcher-made questionnaire which its validity
was verified by a panel of agricultural higher education experts. The reliability of questionnaire was
obtained by calculating alpha cronbach greater than of 0.77 for composite indexes by applying principal
components analysis for categorical data (CATPCA). The finding revealed that majority of respondents
(67.8%) assessed their research self efficacy at high level. Research self-efficacy of graduates has significantly increased after dissertation submission and passing all courses. Findings indicated that almost
half of the graduates investigated (52.5), rated their research experience at average level. However there
was a positive significant relationship between students' research experience and their reseach self efficacy. Ordinal regression analysis showed that three variables named as research skill, clarified goals
- standards and faculty infrastructure explained 17.7 percent of research self efficacy.
Index Terms: Research experience, research self efficacy, M.Sc. graduates of agriculture, ordinal

regression
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