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Abstract
This article is prepared on the basis of a study on 134
doctorate students studying in different disciplines in 
University of Tabriz. The goal of this research is to 
explore the socialization ability of students in different 
faculties from different points of view. Theoretical 
framework is based on socialization model of 
Weidman and his colleagues on doctorate students 
(John. C. Weidman. Elizabeth L. Stein, 2003) through 
which different variants such as the university 
atmosphere, scientific support of professors, 
encouraging students to participate in scientific 
programs, interactions among students and with 
professors has been estimated. This research is 
accomplished using measurement method and 
questionnaire and the data obtained are statistically 
analyzed using SPSS software. Also using variance 
analysis test it is proved that the scientific socialization 
process of doctorate students differs in different 
faculties and a meaningful relationship rules among 
faculties. Also t. test proves that a very significant 
correlation is recognized between two groups of 
students: students who interact with professors differ 
from those who don’t from socialization dimensions. 
Pierson’s correlation test also manifests that there is no 
relation between scientific assessments of students 
about themselves and scientific socialization. In this 
research, the atmosphere of the university proves to be 
the main variant in socialization of doctorate students 
and its regression equation is shown with a collection 
of different variables. Also another regression test 
proves the credibility of the model. The achievements 
of this paper are novel in the field of research about 
socialization of doctorate students in Iran. Also it is an 
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attempt to better present different forms of 
socialization process among students with 
experimental findings. Also it can be helpful for those 
who are in charge of educational issues to bring about 
an environment more applicable with scientific norms.

Keywords: Socialization of doctorate students, 
Interaction among students and professors, Scientific 
support of professors, Encouragement of students for 
scientific activities, Participation in scientific activities.



  )مطالعه موردي دانشجويان دكتري دانشگاه تبريز( عوامل مؤثر بر جامعه پذيري دانشجويان دكتري با نقش محقق

17 

  
  پژوهشي -فصلنامه علمي                 

  1388، پاييز و زمستان 3سال دوم، شماره   اورينسياست علم و ف         

 
  

  ؛عوامل مؤثر بر جامعه پذيري دانشجويان دكتري با نقش محقق
  مطالعه موردي دانشجويان دكتري دانشگاه تبريز

  
  2رحيم يوسفي اقدم، *1فاروق امين مظفري

  
 اديار دانشكده علوم انساني واجتماعي دانشگاه شهيد بهشتيستا - 1

  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي - 2
  

  
  چكيده

ه اين مقاله بررسي عوامل مؤثر برجامعه پذيري ئهدف از ارا. هاي مختلف دانشگاه تبريز تدوين شده استدانشجوي دكتري از رشته 134اين مقاله براساس پژوهشي در بين 
پذيري دانشجويان دكتري وايدمن و چارچوب نظري تحقيق بر اساس الگوي جامعه. است مختلف دانشگاه تبريزهاي در دانشكده 1محققيهاي نقش دانشجويان دكتري با ايفاي

، داناتهاي علمي اسحمايت، هاي پژوهشياليتمدل وايدمن اتخاذ شده كه شامل جو حمايتي گروه آموزشي براي فع از، در تحقيق حاضر دو دسته از عوامل. همكاران است
هاي سازمان و متغير عضويت در) متغيرهاي درون گروه آموزشي(دانشگاهيهاي كاريـهم وها تعامالت دانشجويان با همكالسي، علميهاي فعاليت تشويق دانشجويان به
زن و ( هامختلف و جنسهاي در بين رشتهپذيري جامعه اين فرضيه كهارائه  براي) رشته جنس و(متغيرهاي زمينه . است )متغير بيرون از گروه آموزشي(  تخصصي پژوهشي

تجزيه و  SPSSدست آمده با استفاده از نرم افزاره بهاي انجام شده و دادهنامه پرسش اين تحقيق با روش پيمايش و با استفاده از. به تحقيق اضافه شده است. تفاوت دارد) مرد
ايفاي نقش محقق به وسيله اند دانشجويان دكتري به ميزان اندكي توانستهپذيري جامعه براي درنظر گرفته شدههاي نتايج تحقيق حاكي از آن است كه متغير. اندتحليل آماري شده

مستقل نشان داد كه هاي هبراي گرو) T-Test(اما آزمون ، نشدتأييد  در بين دو جنس هرچندپذيري جامعه فرضيه تفاوت. )²R=210/0( دانشجويان دكتري را توضيح دهند
همچنين . وجود داردداري معني تخصصي پژوهشي تفاوتهاي سازمان كند و نيز بين دو جنس در عضويتنمي گروه آموزشي در قبال دو جنس به صورت يكساني برخورد

پذيري دانشجويان دكتري جامعه ارهـبيق حاضر ضمن بديع بودن آن در زمينه تحقيق دردستاورد تحق. شدتأييد  F مختلف با آزمونهاي در بين رشتهپذيري جامعه تفاوت فرضيه
براي  كالن آموزشيگذاران سياست همچنين براي. است) سو با مطالعات ديگر در اين زمينههم( دانشجويانپذيري جامعه اندك گروه آموزشي برتأثير  نشان دادن، در ايران
  . تواند مفيد باشدمي ،خود آشنا سازداي هـرفـحهاي نقش دانشجويان دكتري را باتر بيش هرچه وه آموزشي كه بتواندگذاري براي ايجاد جو گرسياست

  
  نقش محقق، دانشگاه تبريز، پذيري دانشجويان دكتريجامعه: ها كليدواژه

  
  

  مقدمه   - 1
 1القولندريزان اجتماعي همگي متفقگذاران و برنامهسياست

هاي باالي توسعه يافته با ارزشاي ه جامعهكه دستيابي ب
مستلزم بسط و گسترش نهادهاي ، انساني و اجتماعي

هاي روش تربيت نيروي محقق و آشنا به كار با علمي و
پذيري در اين ميان ارزيابي روند نقش. علم امروزين است

                                                                                          
  amin_tab@hotmail.com:دار مكاتبات نده عهدهنويس *

1. Scholarly Role  

 دليلبه ها دانشگاه دردانشجويان دكتري پذيري جامعه و
اي  ه اين افراد از اهميت فوق العادهتوليد علم به وسيل

تكميلي  آنچه در سطوح باالتر تحصيالت. برخوردار است
هاي نقش نوعي آماده شدن براي ايفاي، گيردصورت مي

تحقيق و پژوهش به علت دستيابي اين . استاي حرفه
اصلي اين هاي مهارت جزء، دانشجويان به سطوح باالتر دانش
رود كه دانشجويان دكتري يگروه حساب شده و انتظار م
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توانايي انجام تحقيق و نيز مشاركت در اجراي تحقيق را داشته 
 نقش محقق و دانشمند در فرايند ايفايكه  ييتا جا. باشند
برخي از  را در سطوح باالي آموزش عاليپذيري جامعه

كسب « كه مستلزم. اندثانويه نام نهادهپذيري جامعه دانشمندان
ها و دانش است و در ها و عاليق و مهارتها وگرايشارزش

در آن دنبال ) دانشجو(از فرهنگ گروهي است كه اي محدوده
 رسد كهنظر ميبه  .]1[ »آن است كه عضوي از آن گروه شود

سازي آماده در زمينهرسالت خود را اند نتوانستهها دانشگاه
هاي نقش دانشجويان سطوح باالتر تحصيالت براي ايفاي

و پژوهشگري و دستيابي با استانداردهاي الزم در اين  محققي
در ها دانشگاه چرا كه« به درستي به منصه ظهور برسانند، زمينه

الزم براي پژوهش در دانشگاه و هاي به وجود آوردن زمينه
يكي از داليل عدم . ]2[ »دارنداي جامعه نقش تعيين كننده

كيفيت پژوهش پايين بودن  ،پژوهشيهاي استفاده از يافته
انجام شده از كيفيت الزم هاي چنانچه پژوهش. است

با عنوان اي برخوردار نباشند به طور طبيعي شاهد پديده
توجه به  بنابراين لزوم. ]2[كاربست پژوهشي نخواهيم بود 

در « محققنقش  دانشجويان دكتري باپذيري جامعه فرايند
كيفيت  ياآگاهي از وضعيت موجود و بهبود و ارتق راستاي

از آنجا كه . رسدآموزشي و پژوهشي آن ضروري به نظر مي
ميزان مقبوليت و سطح كيفيت يك دانشگاه در درجه اول به 

يكي از عوامل  بنابراين، وضعت دانشجويان آن بستگي دارد
با روند فعلي از نقش دانشگاه . ]3[» دانشجويان هستند، مهم

در اين ميان . شودميفعال وبا تجربه كاسته محققان  در تربيت
- جامعه دانشگاه يكي از كاركردهاي اساسي خود را كه فرايند

دهد و با تجربه است را از دست ميمحققان  و تربيتپذيري 
باعث به هدر رفتن منابع  و شوديا با اختالل مواجه مي

زوال اعتماد به نفس و تزلزل شخصيت فردي و « اقتصادي
واهدي در دست است كه ش. شوداجتماعي فراگيرندگان مي

 منابعاختصاص  ،در آموزش عالي و به عبارتيها افزايش هزينه
ناشي از فقر كيفيت در ، تركم به آموزش عالي در قبال بازدهتر بيش

 هرچند برخي از. ]4[ آن استهاي نظام آموزش عالي و فعاليت
پژوهشگري دانشجويان دكتري هاي نقش كنند كهادعا ميمحققان 
 رسد كهاما به نظر مي. ]5[ شگاه با نقش محقق برابر نيستدر دان

 متفاوت است كه شاملاي هاي حرفهكار محقق تركيبي از فعاليت«
و مهارت است كه به  با نياز به استفاده از دانشهايي فعاليت

 »دكتري حاصل شده استمحققان  صورت معتبراز طريق تربيت
و نوآور در جامعه محسوب كه دانشگاه نهادي متفكر  از آنجا. ]6[

رود كه با انجام وظايف و رسالتي كه در امر شود انتظار ميمي
و تربيت نسل جديد و پيشرو در عرصه علم و آموزش و پژوهش 

هاي توسعه ملي تحقق آرمانبراي ثري ؤهاي مگام تحقيق دارد
و مورد كارامد  چنانچه دانشگاه نتواند به پرورش نيروهاي. بردارد
امعه اقدام ورزد عمالً نتوانسته است قابليت خود را نشان نياز ج

   .]7[ رود ال ميؤدهد و در نتيجه اصالت و ماهيت آن زير س
  

  هاي نظري تحقيقبنيان  - 2
و اي مرحله، سيال، مفهومي چند بعدي ،پذيري علميجامعه

را به پذيري جامعه گذر از مراحل. است تكامل يابنده
كه شامل اند تشبيه كرده خاصهاي حركت قطار از ايستگاه

از ، ايمتوالي و در مواقعي چرخه، حركت همزمان
، رفتاري( انتظاري، غير رسمي، رسميهاي  ايستگاه
شش بعد متضاد از . و شخصي است) انگيزشي، شناختي
رسمي در ، مرحله اجتماعي در تقابل با فردي، پذيري جامعه

شيوه ثابت ، متواليتصادفي در تقابل با ، تقابل با غير رسمي
ساختار زماني متوالي در تقابل با ، در تقابل با شيوه متغير

 اعطاي امتياز در تقابل با تحريم و متوالي ساختار زماني نا
آنچه در اين . دهدپيچيدگي اين مفهوم را نشان مي، ]8[

ايفاي نقش . د نظر است ايفاي نقش محقق استورتحقيق م
هاي شغل و حرفه با ويژگي« محقق را به عنوان نوعي از

دانش سطح باال قرار ، كه در مركز فعاليت آن، تخصصي
بنابراين، يادگيري سيستم نقش . اندتعريف كرده] 5[ »دارد

پذيري آشنايي در سطوح باالتر آموزش عالي، نوعي جامعه
اي دانشجويان هاي محقق، به عنوان فعاليت حرفهبا نقش

فرايندي است «ن ديدگاه پذيري در ايجامعه. دكتري است
 كندمهارت و تمايالتي را كسب مي، دانش ،كه هر دانشجو

 )رـتيا بيشتر  كم( روهـكه آن را به عنوان عضوي از گ
- شامل دو جنبه، محققاي نقش حرفه. ]9[ »گردانديـم

) هادانش و مهارت(جنبه شناختي. شناختي و عاطفي است
گذران واحدهاي درسي و طي مراحل هاي از طريق برنامه

 آيد درسي و تمرينات علمي دانشجويان دكتري به دست مي
هاي رسمي تدارك ديده شده دربرنامهپذيري جامعه كه با

يادگيري اصول علمي هر رشته به . رسمي انطباق دارد
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كه هر دانشجو اي وسيله دانشجويان با ميزان قبولي و نمره
. شود يآورد سنجيده مدر امتحانات رسمي به دست مي

جنبه عاطفي جنبه غير رسمي است كه ازطريق تعامل و 
ارتباطات دانشجويان با يكديگراز معيارهاي به رسميت 

به ، اما غير واضح و بيان نشده نقش محقق، شناخته شده
هاي از دانشجويان انتظارمي رود در كنفرانس. آيددست مي

هاي هايي به قصد كنجكاويپژوهش، علمي شركت كنند
ترتيب دهند و با محققان ديگر ارتباط علمي داشته  علمي
رسمي گروه آموزشي هاي ها در برنامهاين نقش. باشند

اما با ورود دانشجويان به مراحل باالتر . وجود ندارد
براي آماده شدن با نقش ، رودآموزش عالي انتظار مي

در طول « .را به دست آورندها ژگيـخود اين وياي حرفه
انتظارات ، غير رسمي فراگيري نقش هاپذيري جامعه مرحله

اين انتظارات از . شودرفته ميـغير رسمي نقش ياد گ
. شوندت گرفته و منتقل ميأبرخوردها با ديگران نش

ايفاگر نقش هستند از طريق ، ديگراني كه در حال حاضر
دانشجويان ، و ورود به فرهنگ جديدكارامد  ارتباط
كرده و رفتارهاي قابل قبول  رفتاري را دريافتهاي  سرنخ

رود كه طبق پاسخ داده شده و اميد مي، كننديـرا مشاهده م
از ، بسياري از اطالعات كه در حالي. واكنش نشان دهند

اما دانشجويان مايلند تا ، شودگروه آموزشي حاصل مي
احساسي و اجتماعي هم رديفان ، فرهنگ وسيستم حمايتي

  . ]10[ »بشناسندها خود را در ميان هم كالسي

  
علمي دانشجويان سطوح پذيري جامعه هايمدل  - 3

   باالي آموزش عالي
علمي دانشجويان سطوح باالي پذيري جامعه سنتي مدل

كه به وسيله است استاندارد  يبه عنوان طرح آموزش عالي
طي شكل خ. ]11[ است شدهمطرح  1شكل طي در خدياگرام 

بر آموزشي  گروه آن موجب به دهد كهروندي را نشان مي
را با شيوه ها آن و، شدانشجويان را پذير، اساس معيارهايي
 ةيك برنام، دانشجواين كه  پس ازو ، پذيرتجويز شده جامعه

تر بيشها مدل اين. كندمي دانش آموخته، را تكميل كردويژه 
تعاملي ، سيال، رسمي سروكار دارند و ماهيتپذيري جامعه با

 ،و ناهمزمان و نامتوالي، غير رسمي، اميكيو فرايندي و دين
به ها مدل دانشجويان در اين. دهندنمي را نشانپذيري جامعه

كه فقط خود را  شوندعنوان كنشگراني خنثي ديده مي
واحساسي نقش ) ها و دانشمهارت(شناختي هاي ارويهـب

تطبيق داده و توانايي هيچ نوآوري در عرصه ، خوداي حرفه
با ، تعامالت دانشگاهيها مدل اين. را ندارند شناختي علم

ي كه در بيرون دانشگاه در عرصه علم فعالند را نيز ينهادها
شوند غير خطي مطرح ميهاي مدل اين بنابر. دهدنشان نمي

، زمينه خانوادگي، كه نسبت به نهادهاي بيرون دانشگاهي
و بازخوردهاي بروندادهاي آموزشي  ساالنهاي همهگرو

  . هستند حساس
  

  
  

  ]12[ استانداردهاي برنامه ) 1 شكل
  
ارزيابي ، غير خطي جامعه پذيريهاي مدل در

ها  شده در گروه و واكنش آنارائه  هايدانشجويان از برنامه
گروه آموزشي نيز در نظر گرفته هاي و برنامهاستادان  به
 به، دانشجويانات نظري ها و هبازخورد ديدگا. شودمي

دانشجويان ميزان . گرددو گروهاي آموزشي بر مياستادان 
شده از گروه آموزشي را با سطح ارائه  هايتناسب برنامه

براي ها مندي خود و احساس نياز به برنامهاستعداد و عالقه
و استادان  سنجند و بهرا مياي حرفههاي نقش ايفاي

و  استادان .دهندپذيرندگان دانشجويان انعكاس مي
 پذيرندگان دانشجويان به صورت بازخوردي از اين

سازي آماده هاي دانشجويان برايهو ديدگانظريات 
. كننداستفاده مياي حرفههاي نقش براي، دانشجويان جديد

و دانشجويان بايد درگير يك فرايند  داناتاس« بنابرين
اي دانشجويان تا چه حد براين كه  تعاملي براي تشخيص

  . ]12[ »شوند ،اندآمادهاي حرفههاي پذيرش نقش
  

  
1  

پذيرش دانشجو بر
اساس معيارهاي 

 استاندارد

  
2  

جامعه پذير كردن
  دانشجو

 

  
3  

دانش آموختگي و
ن تاييديه به داد

 دانشجو
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  ]12[ برنامه جديد )2 شكل

  
 وكوچان توالمدل  ،تريافتهمدل توسعهديگر 

را با  جودانش دانش خارج از دانشگاهي« است كه] 13[
آزمايشي و تحليلي گروه آموزشي تلفيق و ، دانش نظريه

ل ـتكام در عين چرخشكه اي برنامه. كندوارد برنامه مي
مدل توال و كوچان براساس دانش . ]12[ »يابديـم

مؤسسات  دانش يادگرفته شده در، موجود دانشجويان
آموزشي و دانش كسب شده به وسيله دانشجو در 

بر محققان  اين. اجتماعات علمي بيرون دانشگاهي است
ان دانشجوياي علمي و حرفه، شبكه روابط شخصي

 و بااستادان  يكديگر و با با، آموزش عالي سطوح باالتر
به عنوان عواملي در ، علمي بيرون دانشگاهيمؤسسات 

هاي گروههاي برنامه، ارزيابي و بازنگري، تصحيح
بيرون از دانشگاه برخورد مؤسسات  .نظر دارند، آموزشي

و ارتباط دانشجويان  عملي و كاربردي به علم دارند
كننده سسات تسهيلؤآموزش عالي با اين م سطوح باالتر

 پيوند دانش و صنعت و يا دانش و جامعه است
رات صورت گرفته در اجتماعات دانشگاهي و يا يوتغي

علمي بيرون دانشگاهي را به يكديگر منعكس  اجتماعات
آموزشي براي هاي گروههاي ودر برنامه كندمي

  . شوددانشجويان جديد اين تغييرات اعمال مي
  

  
  ]12[ توال و كوچان پذيريبرنامه هماهنگ جامعه )3 شكل

  
پيچيده و بسيار كاربردي ، الگو و مدل توسعه يافته

مدلي ، اين مدل. است] 12[ ديگر مدل وايدمن و همكاران
مورد هاي ويژگيپذيري جامعه تعاملي است كه شامل مراحل

 ،غير رسميپذيري جامعه ،رسميپذيري جامعه ،انتظار
اين چارچوب توسعه يافته « .است شخصيپذيري جامعه
پذيري جامعه روندهاي موقتي يهاتفاوت درك براي

التحصيل و و فارغاي حرفهتحصيالت تكميلي و دانشجويان 
مورد  و انتظارات مشترك مختلف استهاي رشته در بيننيز

هاي زمينهدر ان ميان انواع متعددي از دانشجوي انتظار در
ا پذيرفتن ـب]. 12[ »دهديـرا نشان ماي و حرفه علمي

تونتن پذيري جامعه و عناصر اصليپذيري امعهـج راحلـم
به ويژه براي ، پذيريجامعه دو ويژگي« ،]10[ و ناردي

برجسته ، و فارغ التحصيلياي حرفههاي درك پويايي برنامه
يك روند فرايندي پذيري جامعه كه اين - 1: و مهم هستند

فراگيري (عناصر اصلي و معيناين كه  ديگر - 2؛ است
با توسعه وتكوين تعهد و ) و درگيريگذاري سرمايه ،دانش

  .]12[ »ارتباط دارنداي هويت حرفه
و عناصر پذيري جامعه هايمرحلهبيانگر  1جدول 

  .استاصلي آن 
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 ]10[اي پذيري حرفهعناصر اصلي و رويكرد مشاركتي در جامعه)1جدول
 

  مراحل
  درگيري مشاركتي  عناصر اصلي

  ماهيت هويت و تعهد  درگيري  گذاريسرمايه  يادگيري دانش

ها، سي د ي ها، ها، وب سايتتقليد  انتظاري
  يا محل كار وهاي مؤسسه وئويد

گذاري  ثبت نام در دانشگاه، سرمايه
  مالي، تحمل تنوعات و جامعيت

هاي قبل تمركز بر تخصص و آموزش
اي داخل دانشگاه در مقابل بيرون  حرفه

  دانشگاه، خود ارزيابي

هاي ذهني  ارزيابي مدل
حرفه، يكي شدن با نقش 

  ايحرفه

  يرسم

هاي انتقالي، اجتماعات يادگيري،  پروژه
هاي درسي، اقتباس ادغام فناوري در برنامه

هاي جديد ارائه،  راهبردهاي ارزيابي، روش
هاي يادگيري از مسافت دور،  روش

  يادگيري
  هاي جديد پارادايم

شفاف، با :يادگيري گروهي
  گراهاي واقعراهنمايي

هاي مشترك، گروهاي منسجم،  ديدگاه
هاي تجربي، اجتماعات همكاري تفعالي

كننده استادان، دانشجويان، و مشاغل، 
  مجالت تخصصي، يادگيري سطح باال

ها، رشد شركت در كنفرانس
اي، پيوستن به  حرفه

هاي تحقيقي، پذيرش  پروژه
هاي اجتماعات  ولوژيئايد

تخصصي و دانشجويان، 
هاي متقابل،  ارزيابي
اي،  هاي حرفه همكاري

از طريق اي  ترقي حرفه
  تحقيق

غير 
  رسمي

نقش دانشجويي، تعامالت دانشگاهي، 
هاي  يادگيري نقش، مهارت اينترنتي، مبادله

  متقابل اينترنتي

اشتراك دو جانبه، بلوغ گروهي، 
پذيرفتن گوناگوني در ميان 
هاي  دانشجويان، استادان، فعاليت

فرهنگي، تعامالت –اجتماعي 
اجتماعي، گفتگوهاي گروهي، 

  وهيمطالعه گر

اجتماعات همكاري استادان، 
  دانشجويان، و همكاران

  انسجام گروهي

اي، تعامالت  تعامالت حرفه
با همكاران، ارزش دادن به 

ها، تنوعات همكاران، شبكه
  تعريف نقش، خود تاملي

  

  شخصي

دهنده هاي سرويس فهرست سازمان
هاي گفتگو، تابلو اعالنات، ها، اتاق ايميل
دان و دانشجويان هاي شخصي، استا مهارت

شوند كه  هاي جديدي آشنا مي با فناوري
  گذارد روي تدريس و يادگيري تأثير مي

  مربيگري رسمي، ضمانت

آموزش مربيگري رسمي به وسيله 
ها، تمرينات استادان، كاركنان، منشي

عملي، دوره انترني،  و اي رشته
  دستياري، تعيين و تعريف نقش

دروني سازي نقش 
با  اي، ارتباط حرفه
، تفكر مستقل، انمتخصص

هاي ارزيابي خود، فعاليت
  اخالقي، تغييرات نقش
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ايجاد هويت  ،هدف اصلي در سطوح باالي آموزش عالي
اي تعهد و هويت حرفه. وتعهد به حرفه و شغل استاي هحرف

مرحله  و در هر متكامل ،پذيريجامعه هايدر طول مرحله
مورد هاي ويژگيپذيري جامعه مرحله در. شودمي شديدتر
، جمعيهاي رسانه هايي ماننددانشجواز طريق كانال، انتظار

دانشجو  مورد انتظار ازهاي از ويژگي، ها و اينترنتوب سايت
تصويري در ، در گروه آموزشي، خوداي حرفههاي نقش و

به ارزيابي  يدانشجو با دانش بيرون. كندپيش خود مجسم مي
، خوداي حرفههاي نقش اين تصوير از. پردازدنقش خود مي

كه در مواجهه با دانش درون اجتماعات  تصويري آرماني است
ي ـاره ارزيابـبدو، اين تصوير، دانشگاهي و انتظارات گروه

هاي گروه آموزشي از طريق برنامه، در مرحله رسمي. شودمي
دانش مورد نظر را به دانشجويان آموزش ، رسمي آموزشي

و يادگيري با  تعامل، درگيري، طريق دانشجويان ازو  دهدمي
، همساالن، فرهنگ سازماني گروه آموزشي، دانشكده

دي از كسب دانش و درگير فراين، گروه آموزشيهاي هـامـرنـب
در اين مرحله يادگيري . شونددرگيري در كارهاي علمي مي

. يابدازسطح عمومي به سطح تخصصي ارتقا مي دانشجويان
 و ارتباطات با درمرحله غير رسمي فرهنگ گروهي همساالن

ولي اساسي ، هاي پنهانمنبعي براي شناخت ارزشاستادان 
ن اجتماعات علمي پذيرفته شده در گروهاي آموزشي و دربي

هاي كانال. دانشجويان استاي گوناگون درباره نقش حرفه
- هاي اجتماعيارتباطي شامل درگيري دانشجويان در فعاليت

، گفتگو با دوستان و دانشجويان ديگر، فرهنگي دانشكده
 ساير گروهي وتعامالت علمي واجتماعي باهاي مطالعه

 اي اجتماعي وهفعاليت« در مرحله شخصي. دانشجويان است
 »شوندساختارهاي اجتماعي وشخصيتي تركيب مي، فردي

تصور يكساني نقش ، اين مرحله. شوددروني مي ،و نقش] 10[
و تصور مفروض و از پيش داشته شخص با  استاي حرفه

رسمي و غير پذيري جامعه تصور به وجود آمده ازسوي
وير و دانشجو به تص شوديـي مـيك، هارسمي و عواملين آن
و هر نوع تعارضي را « رسدخود مياي منسجم از نقش حرفه

 »كندحل و فصل مي، شوديـي نقش مـانع انتقال كلـكه م
كه  يهايدانش ياد گرفته شده در اين مرحله به توانايي. ]12[

بيرون از اجتماعات محققان  دانشجو براي برقراري ارتباط با
نهايي شخص براي در مرحله . ارجاع دارد. دانشگاهي هستند

آماده شده و توانايي تفكر مستقل و اي پذيرفتن نقش حرفه
در نقش نيز اين چنين گذاري سرمايه .اجراي تحقيق را دارد
سرمايه گذاري در يك نقش بدين «: تعريف شده است

هاي شخصي خود از قبيل معناست كه فرد بخشي از ارزش
م اجتماعي يا مقا، عزت نفس، ديگراي حرفههاي گزينه، زمان

براي آن سازي  آماده يا بهاي از نقش حرفهاي سابقه را به جنبه
فرد مبتدي ، پذيريامعهـرحله انتظار جـدر م. اختصاص دهد

امكان ، براي انجام اين كار. كندنام ميدر يك مدرسه ويژه ثبت
سسه آموزشي ديگر يا دنبال كردن يك حرفه ؤحضور در م

 »افتدخير ميأل به طور موقت به تديگر وجود ندارد يا حداق
له انتظاري و ورود به ـواضح است كه با گذر از مرح. ]12[
از حالت مالي خارج تر  بيشگذاري هـايـسرم رـراحل ديگـم

 فرصت آشنايي، از جمله زمان، شده و به سمت منابع معنوي
مدل وايدمن و  4شكل  .كندحركت مي، ديگرهاي با حرفه

چين شده و با نقطههاي  ضيـيـب. دهدمي انـهمكاران را نش
. دهدپذير را نشان مي ويژگي تعاملي و انعطاف، حالت متداخل

تجربه ، دارددانشگاه و اجتماعات علمي قرار ، نموداردرمركز
 تحصيالت تكميلي دانشجوياندر برنامه پذيري جامعه اصلي

، علميهاي برنامه( سازمانيشامل فرهنگ  در اين بخش
 يـدانشگاهپذيري جامعه فرايند )كالسي هام ه وضعيت

پذيري امعهـج و عناصر اصلي، )يادگيري ، تركيب، تعامل(
  .است) درگيري، گذاريسرمايه، كسب دانش(

است كه  رسميپذيري جامعه فراينداين بخشي از 
اصلي را به  كنترل، گروه آموزشيدرعلمي برنامه ، در آن

، كه براي تدريس اين گروه آموزشي است. عهده دارد
، گروه آموزشي. از پيش تعيين شده داردهاي برنامه، تحقيق

دهي آموزشي و ارتباط اجتماعي برنامه آموزشي و سازمان
دانشجويان كه وارد « .دهدرا شكل مي همكاران علميميان 

فرهنگ آن را تجربه كرده و از طريق ، شوندمي علميبرنامه 
در  تركيبرديفان و و همتعامل با گروه آموزشي ، يادگيري
، انتخاب شدهاي حرفههاي ي آن به سمت زمينههافعاليت
ود و ـخ علميه ـول برنامـدر ط. گردندپذير ميجامعه
شرايط واوضاع هم رديفان را ، حرفه درگير شدههاي زمينه

اي هاي الزم براي حرفهودر توسعه ظرفيت، تجربه كرده
ها آن. كنندگذاري ميسرمايه، خودشدن در حوزه انتخابي 

  . ]12[ »دهندرا با فرهنگ سازماني تطبيق مي خود همچنين
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 لفه ديگر در موردؤم ،4شكل  بخش مركزي پيرامون
، پيش زمينه(دانشجويان آينده : اندمطرح شدهپذيري جامعه

، )سساتؤم، كارورزان( ايحرفهاجتماعات ، ) عاليق اوليه
كارورزان و ) كارمندان ،دوستان، خانواده( شخصياجتماعات 

  . است شدهاي حرفه
براي (شامل پيش زمينه  4 شكل سمت چپ

، هاارزش( اوليهو عاليق ) جنس، نژاد، اخالق، مثال
) ...وها اعتقاد، هاي يادگيريسبك، ايهاي حرفهآرمان

پذيرش در برنامه ها آن آرزويدانشجوياني است كه 
به  مركز قسمت پايين. است تحصيالت تكميلي

دانشجو  شخصي اشاره دارد كه اجتماعاتاز اي  مجموعه
 ممكن است خانواده. حضور دارد، طور مداومه در آن ب

اشد كه ـو ديگر خويشاونداني بها بچه، شامل همسر
 دانشجوآنان احتمال دارد مطالعه هاي انتظارات و تشويق

اي حرفهاجتماعات باالي مركز به  بخش. كندرا حمايت 
ماده آكه دانشجوي فارغ التحصيل براي آن  اشاره دارد

علمي و مؤسسه  كه ممكن است براي مثال يك ،شودمي
پژوهشي و يا يك محيط كاري صنعتي ويا حتي دانشگاه 

- مدل به عنوانمؤسسات  كارورزان و شاغلين اين باشد؛

 كـسازي دانشجويان كمهماهنگهاي برنامه بهنقش هاي 
 فرايندنتيجه اصلي ، شكلسرانجام سمت راست . كننديـم

را نشان اي هـحرف كارورزيك اي، حرفهپذيري جامعه
اي حرفهپذيري جامعه عناصر اصلي، همچنين. دهديـم

 )و تعهد به نقشاي دانشجوي داراي هويت حرفه(موفق 
داراي پذيري جامعه عناصر متنوع مفهومي. دهدرا ارائه مي

تمايز و مختلف هايي هستند كه به طور تحليلي مويژگي
هاي به ميزان اما مستقل نيستند بلكه نسبتاً، باشندمي

 يچارچوب 4شكل  ،در نتيجه .اندمتفاوتي به هم وابسته
مختلف و  دانشگاهيهاي تواند براي برنامهكه مي ستپويا

. استتعاملي  يمدل و لذا انواع دانشجويان مفيد باشد
دست به  در يك سطح محدوداي تعهد و هويت حرفه

پذيري جامعه .شود تركامليابد تا مي بلكه ادامه، آيدنمي
ابتدا يا پايان مشخصي اين كه  بدون، مداوم و پوياست

  . داشته باشد
  

  
پذيري دانشجويان تحصيالت تكميلي مفهوم سازي جامعه  )4شكل 

  ]12[ )مراحل انتظاري، رسمي، غير رسمي و شخصي(
  

  تحقيقهاي تحليلي وفرضيهمدل 
در تحقيق حاضر؛كانون تمركز بر متغيرهاي درون گروه 

و متغير عضويت ) بيضي مركزي در مدل وايدمن(آموزشي
تخصصي پژوهشي به عنوان اجتماعات هاي سازمان در

 )بيضي بااليي در مدل وايدمن( بيرون از دانشگاه اي حرفه
ده كه داراي متغيرهاي دانشجويان آين، انتخاب شده است

بيضي ( عاليق و استعدادها و آرزوهاي خاصي هستند
و برون داد آموزشي به  )سمت چپ درمدل وايدمن

 شده و داراي تعهد و شناختاي صورت دانشجوي حرفه
به دليل نياز به  )بيضي سمت راست در مدل وايدمن(

و همچنين اند مطالعات طولي در اين تحقيق بررسي نشده
بيضي (خانواده و كارمندان، ي دوستاناز اجتماعات شخص

جنس و ( اي متغيرهاي زمينه، تنها) پاييني در مدل وايدمن
 رسد كه به نظر مي، در مدل تحليلي آمده است)رشته
هاي در بين رشته، هايي پژوهشيبا نقشپذيري جامعه

اين هاي بقيه متغير متفاوت استها مختلف و نيز جنس
حقيق حاضر به حساب هاي تبيضي از جمله محدوديت

مدل تحليلي را به ، شدهبا توجه به توضيحات ذكر  آيدمي
  :دهيممي ارائه 5شكل صورت 
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  مدل تحليلي تحقيق ) 5شكل
  

  

نيز به  تحقيق راهاي با توجه به مدل تحليلي فرضيه
  :دهيمميارائه  صورت زير

صصي تخهاي سازمان عضويت دانشجويان دكتري در -1
   ؛در ايفاي نقش محقق مؤثر است، پژوهشي

جو حمايتي گروه آموزشي (متغيرهاي جو گروه آموزشي  - 2
هاي تشويق دانشجويان به فعاليت، هاي پژوهشيبراي فعاليت

حمايت علمي دانشجويان ، دانشگاهيهاي ، همكاريپژوهشي
بين تعامل علمي دانشجويان دكتري با ، داناتدكتري به وسيله اس

  . نددر ايفاي نقش محقق مؤثر) هاالسيهمك
علمي هاي ايفاي نقش محقق در بين جنس و رشته -3

  . متفاوت است، )ايزمينههاي متغير(
  

  روش تحقيق  - 4
جامعه آماري اين ، از نوع تحقيق پيمايشي استتحقيق حاضر
كه ، است» تبريز دانشگاه« دكتري دانشجويان تمامتحقيق شامل 

ها تعداد آن .انددر حال تحصيل بوده 88- 87تحصيلي ل در سا
نمونه . هاي آموزشي متفاوت بوده استدر گروه نفر 526 جمعاً

دكتري دانشجويان  تماممورد مطالعه در اين پژوهش شامل 
مشغول به تحصيل  88تير ماه تاريخ  تااست كه  دانشگاه تبريز

به اين تعداد . است نفر 134 تعداد نمونه آماري جمعاً .اندبوده
 و گيري تصادفي ساده با جدول ارقام انتخاب شدندصورت نمونه

  . ها قرار گرفتنامه در اختيار آنپرسش
  

  ها تحقيق و روايي آنهاي  متغير  4-1
گويه  9محققي است كه از هاي نقش متغير وابسته تحقيق ايفاي

و از . )2 جدول(بين صفر و يك تشكيل شده ، با يك طيف
ه است كه به صورت بلي و يا خير به دانشجويان خواسته شد

از كار وايدمن و همكاران گرفته ها اين گويه. ها پاسخ دهندآن
 ميانگين. تطبيق داده شده است، شده و با زمينه بومي

)4900/0Mean=( و انحراف استاندارد )2457/0S= (نشان مي -

 هايكه دانشجويان دكتري در حد مطلوبي در فعاليت دهد
 نيز) 70/0= آلفا ( ضريب روايي. اندردهك پژوهشي شركت

  . دهدهاي تحقيق با يكديگر را نشان ميخواني گويهمـه
  

  تخصصي پژوهشيهاي سازمان عضويت در  4-2
بله (از يك گويه به صورت اسمي ، براي سنجش اين متغير

 )1791/0(ميزان عضويت . استفاده شده است )و خير
دهد كه نشان مي) =3848/0S( درصد و انحراف استاندارد

تخصصي هاي سسهؤتعداد كمي از دانشجويان دكتري در م
  . )3جدول( پژوهشي عضو هستند

  

  هاي تخصصيمتغير عضويت در سازمان  )3جدول

  درصد عضويت  متغير

آيا عضو سازمان تخصصي پژوهشي خاصي 
  هستيد؟

1791/0  
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  ها تعامل با همكالسي  4-3
بله و ( ه به صورت اسميگوي 4براي سنجش اين متغير نيز از

 و )=7854/0Mean(ميانگين . استفاده شده است) خير
دهد كه در صد نشان مي) =3212/0S( انحراف استاندارد

 خود در حد بااليي قرار دارد هاتعامل دانشجويان با همكالسي
گر را ـبا يكديها ساني گويههم) 76/0= آلفا ( و ضريب روايي

  . )4جدول( دهديـنشان م
  هامتغير تعامل با همكالسي  )4ولجد

  درصد تعامل  متغير

  :آيا در گروه شما دانشجويي هست كه شما
  .ددر رابطه با مسائل شخصي خود با او صحبت كني

7313/0  

اغلب در مورد ديگر عاليق علمي خود با او 
  .صحبت كنيد

8060/0  

  اغلب درباره رشته تحصيلي او با ايشان
  صحبت كنيد

8209/0  

  7836/0  با او در گفتگوهاي اجتماعي شركت كنيد تربيش

  
هاي فعاليت جوحمايتي گروه آموزشي براي - 5

  پژوهشي
 3گويه روي يك طيف 4براي سنجش اين متغير از 

 )صادق نيست اصالً، تاحدي صادق، صادق(اي، درجه
و انحراف ) =227/2Mean(ميانگين. استفاده شده است

د كه جو حمايتي دهنشان مي) =504/0Sd(استاندارد
هاي پژوهشي دانشجويان آموزشي براي فعاليتهاي گروه

 نيز) 73/0= آلفا (. دكتري در حد مطلوبي قرار ندارد
نظر گرفته شده براي  درهاي قابل قبول گويه سانيمـه

  . )5جدول ( دهداين متغير را نشان مي
ها همچنين به منظور مشخص كردن تركيب متغير

اي از هاي زير بنايي واصلي مجموعهتغيربراي پيدا كردن م
سؤاالت تحقيق، از روش تحليل عاملي اكتشافي استفاده شده 

تحليل عاملي بر اين فرض مبتني است كه متغيرهاي . است
هاي خطي از ، تركيب)گيري شدهدازهـان( مشاهده شده

تر هستند؛ يعني ربناييـزي) هايلـبا عام(رضي ـيرهاي فـمتغ
هاي زيربنايي و يك مجموعه از وعه از عاملوجود يك مجم

شود و فرض بر متغيرهاي مشاهده شده، مفروض گرفته مي
شود كه، بين اين دو مجموعه، يك رابطه اين گذاشته مي

خاص وجود دارد و روش تحليل عوامل اين رابطه را به كار 

در اين تحقيق . ها برسدگيرد تا به استنباطي دربارة آن عاملمي
نامه به چند متغير اي از سؤاالت پرسشتقليل مجموعهبراي 

بدين . اصلي، از تحليل عامل اكتشافي استفاده شده است
پرسش را براي پيدا كردن  15صورت كه ما در تحليل عاملي 

پذيري  عهـعنوان عـوامـل جـام هاي اساسي تحقيق كه بهمتغير
تحليل  براي استفاده از آزمون. اند، آزموديمرديدهـطرح گـم

كه برمبناي . محاسبه گرديد KMO عاملي ابتدا شاخص
بوده  832/0 ماتريس همبستگي دو به دو متغيرها اين آماره

. است 70/0بنابراين بر مبناي اين آماره كه باالتر از . است
ها انجام توان تحليل عاملي را روي اين مجموعه از گويهيـم

ل سه عامل با توجه به جدول محاسبات تحليل عوام. داد
مشخص شد كه با توجه به هدف پژوهش و مفهوم سؤاالت، 

 1هاي گويه :اندبه صورت زير تعريف شده) عامل ( سه سازه 
وزن نشان  )1(روي عامل  6 در جدول 5و  4و  3و  2و 

  . گذاري شددادند كه با نام حمايت علمي استادان نام
  هاي پژوهشييتمتغير جو حمايتي گروه آموزشي براي فعال  )5جدول 

  درصد  گويه ها

هاي زير تا چه حد در گويه
گروه آموزشي شما صادق 

  است؟
  بسيار صادق

تا حدي 
  صادق

اصال صادق 
  نيست

محيطي آموزشي كه ميل به 
 وهش را در بين دانشجويانپژ

  .كندمي تشويق
2/11  7/56  1/32  

وهشي پژمحيطي كه تبادل 
بين دانشجويان و استادان را 

  .ندكتبليغ مي
4/19  0/50  6/30  

محيطي كه در دانشجويان 
اعتماد به نفس الزم براي 

  كندوهش را ايجاد ميپژ
4/13  8/44  8/41  

ايجاد فرصت كافي براي 
دانشجويان تا بتوانند در 

وهشي استادان پژهاي فعاليت
  شركت كنند

4/13  8/44  3/43  

روي  6در جدول  10 و 9 و 8 و 7 و 6 هايگويه
هاي علمي در گروه شان دادند كه همكاريوزن ن) 2(عامل

 15و  14و  13و  12و  11هايگويه. آموزشي نام گذاري شد
وزن نشان دادند كه تشويق ) 3(در جدول باال روي عامل 

 .گذاري شدهاي علمي دانشجويان نامفعاليت
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  مشخصات نمونه آماري  - 6
درصد را مردان  2/61درصد نمونه آماري را زنان و  8/38

در صد دانشجويان دكتري در حال  9/66. دهنديل ميتشك
درصد  1/85نظر. حاضر مشغول نوشتن پايان نامه خود نيستند

 7/0شغل آينده خود، استادي دانشگاه و  بارهاز دانشجويان در
درصد  7/6درصد كارمند و  5/1درصد نيز مديرآموزشي و 

. استدر صد نيز ساير موارد  8/5مشاور و  7/0پژوهشگر و 
درصد دانشجويان خود را در گروه آموزشي ميان  3/40

درصد  2/14درصد ميان باالتر از متوسط و  5/45ها و بهترين

واريانس سن . اندنيز حدود متوسط خود را ارزيابي كرده
  .است 39 تا 26 و دامنه سن 13كنندگان در تحقيق شركت

  
  نتايج تحقيق  - 7

از ضريب همبستگي هاي تحقيق براي بررسي وآزمون فرضيه
نشان داده  7پيرسون استفاده شده است كه نتايج آن در جدول 

ماتريس ضرايب همبستگي متغيرهاي تحقيق در زير . شودمي
  . نشان داده شده است

  

  هاي تحقيق تحليل عاملي گويه ) 6جدول

  ژهمقادير وي  ها گويه
  هااشتراك  بار عاملي دوران يافته  بار عاملي دوران نيافته

    3عامل  2عامل  1عامل  3عامل  2عامل  1عامل

استادان براي  بودن دسترس درـ 1
  مباحث پژوهشي در خارج از كالس

360/5  602/0  112/0-  319/0  801/0  117/0  199/0  690/0  

  664/0  069/0  194/0  789/0  035/0  -194/0  624/0  468/1  تماس راحت با استادان در امور دانشگاهيـ 2

اطالع استادان از مشكالت و ـ 3
  دانشجويانهاي دغدغه

172/1  633/0  151/0-  114/0  650/0  042/0  292/0  509/0  

  559/0  308/0  261/0  630/0  -228/0  -322/0  630/0  956/0  استادان با مشاوره دانشگاهيـ 4

ر پر بار در كناهاي  ارائه فعاليتـ 5
  معمولي كالسهاي  فعاليت

923/0  728/0  313/0-  044/0-  531/0  179/0  311/0  410/0  

 انادتدر بحث با اس خود رفتندر نظر گـ 6
  به عنوان يك دانشجو تا پژوهشگر

850/0  732/0  126/0-  132/0-  213/0-  771/0  179/0  671/0  

برخورد استادان به چشم يك همكار ـ 7
  دانشجوبا 

726/0  300/0-  158/0  478/0  307/0  700/0  152/0  607/0  

به چشم يك  دانشجو رااساتيد ـ 8
  بينند پژوهشگر جدي مي

693/0  557/0  333/0  376/0-  370/0  696/0  109/0-  633/0  

در كنار استادانم ديده تر من بيشـ 9
  شوم تا با همكالسانممي

594/0  639/0  445/0  143/0  292/0  579/0  168/0  448/0  

دانشجو  از اتانتظار بودنروشن ـ 10
  در اين گروه

541/0  517/0  736/0  450/0  024/0  058/0  694/0  485/0  

هاي  درگير كردن دانشجو با فعاليتـ 11
  در گروهپژوهشي 

421/0  552/0  243/0  147/0  316/0  162/0  595/0  480/0  

به وسيله  تشويق دانشجويانـ 12
  به عضويت دراستادان 
  تخصصيهاي  سازمان

349/0  319/0  186/0  076/0  535/0  186/0  539/0  611/0  

به عنوان  با دانشجورفتار استادان ـ 13
  همكار

319/0  610/0  135/0-  305/0  158/0  474/0  530/0  529/0  

هاي  كيد استادان به فعاليتأتـ 14
  پژوهشي در گروه

297/0  742/0  186/0-  192/0  275/0  185/0  461/0  322/0  

اتي دانشجويان اطالع بودن بهترين منبعـ 15
  در خصوص نيازهاي علمي گروه

252/0  576/0  135/0  312/0-  404/0  151/0  529/0  370/0  
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ايفاي نقش محقق با  كه دهدنشان مي 7 جدول
، اي از متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شدهمجموعه
ايفاي نقش محقق با عضويت . داردداري معني همبستگي

همبستگي مثبت و قوي ، تخصصي پژوهشيهاي سازمان در
تأييد  بنابراين فرضيه اول )=346/0r( دار داردمعني
فوق در هاي سسهؤدهد كه مهمين امر نشان مي. شود مي

محقق هاي نقش سازي دانشجويان دكتري بازمينه آماده
ژوهشي پهاي سسهؤم. شوندعاملي اساسي محسوب مي

صنعتي و پژوهشي هستند حلقه  خارج دانشگاه كه عمدتاً
ارتباط بين اجتماعات علمي درون دانشگاه و صنعت و 

به دليل تغييرات سريع در ها سسهؤاين م. جامعه هستند
هاي عرصه اقتصاد در ونياز به دانش روز در تغييرات برنامه

ي باز دانشگاه را از ركود علم و گذارندميتأثير  دانشگاهي
 عضويت دانشجويان دكتري در، در نمونه تحقيق. دارندمي

تخصصي و پژوهشي بيرون دانشگاه در حد هاي سازمان
 كه نشان دهنده ضعف. )درصد 1791/0( پاييني قرار داشت

پژوهشي بيرون از مؤسسات  ارتباطات دانشجويان با
دانشگاه و جامعه از سوي  و ارتباط كم دانشگاه از يك سو

- اين يافته با مطالعات پژوهشگران ديگر هم. ستديگر ا

ارتباط علمي بين دانشگاه و « اندسوست كه عنوان كرده
بخش صنعت در انتقال نتايج علمي به اين بخش و استفاده 

هاي ايجاد ايده، علميهاي مين بودجهأت، كاربردي از آن
دفاتر ارتباط ها دانشگاهتر بيش در .جديد علمي مؤثر است

  .]14[ »ه با صنعت ايجاد نشده استدانشگا
دانشگاهي هاي همكاري ايفاي نقش محقق با

 رابطهها با بقيه متغير و )=178/0r( داردداري معني همبستگي
متغيرهاي در نظر گرفته شده  بنابراين از ميان. نداردداري معني

هاي  همكاري تنها ،ثيرات جو گروه آموزشيأبراي ارزيابي ميزان ت
تشويق هاي  متغير يعنيها ثيرگذار است و بقيه متغيرأت دانشگاهي

، داناتحمايت علمي اس، هاي پژوهشيدانشجويان به فعاليت
 جوحمايتي گروه آموزشي براي، با يكديگرها تعامل همكالسي

هاي  همكاري نقش. باشندنمي دارمعني پژوهشيهايي اليتـفع
محققان  وسيلهدانشجويان دكتري به پذيري جامعه ي دريدانشجو

اندرسون طي تحقيقاتي كه در بين  مثالً. ديگر نيز اثبات شده است
مختلفي داشته به اين هاي  هزار دانشجوي دكتري در رشته 11

پذيري جامعه دانشگاهي درهاي  همكاري نتيجه رسيد كه
مشترك هاي تالش .دكتري عاملي اساسي است دانشجويان

ارائه  ديگر بههاي و رشته هاگروه دانشجويان با يكديگر و با
منجر علمي هاي علمي در مجلههاي تحقيقي و مقالههاي نمونه
هاي هاجتماعات علمي درون دانشگاه و گرو. ]16[ شودمي

به عنوان عامل ] 12[ وايدمن و همكاران آموزشي در مدل
پذيري دانشجويان امعهـاي جـرايندهـكننده فاسي تبيينـاس

چرا جو گروه اين كه  .اندوان شدهـعن قـش محقـدكتري با نق
در دانشجويان را توضيح پذيري جامعه تواند فرايندنمي آموزشي

 و پژوهشگران از آن با عنوانمحققان  عاملي است كه. دهد
 اندعنوان كرده» ضعف و پراكندگي اجتماعات علمي درايران«
مي هنوز اجتماعات علها دانشگاه در ايران كنوني در. ]17و  16[

هاي پژوهشي پايدار شكل نگرفته و محيط حمايتي براي فعاليت
برحسب صادق بودن  3درصد از  227/2 ميانگين( وجود ندارد

هاي پژوهشي براي محيطي كه نامناسب براي فعاليتها گويه

 )=132n(هاي تحقيقماتريس ضرايب همبستگي متغير)7جدول

  6  5  4  3  2  1  متغيرها
            1  ايفاي نقش محقق - 1

          1  346/0**  عضويت در سازمان تخصصي پژوهشي- 2
        1  107/0  178/0*  هاي دانشگاهيهمكاري- 3

      1  -535/0* *  070/0  091/0  هاي پژوهشي تشويق دانشجويان به فعاليت- 4

    1  187/0*  149/0  175/0*  112/0  حمايت عملي استادان- 5
  1  284/0**  059/0  080/0  119/0  155/0  تعامل علمي با همكالسي ها - 6

جو حمايتي گروه آموزشي براي  - 7
  هاي پژوهشي فعاليت

100/0  007/0  **670/0  **660/0  **238/0  0320/0  

  
  )  p * >(0/05دار در سطح  معني
 p) >(0/01دار درسطح  معني
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مورد بررسي هاي از وجود جو حمايتي اندك در دانشكده )است
تواند يـوزشي نمـآم اين عوامل درون گروه بنابر. كندحكايت مي
ها اين يافته. دانشجويان را توضيح دهدپذيري جامعه فرايندهاي

از ها يافته« اندسوست كه عنوان كردههممحققان  سايرهاي با يافته
در آموزش دانشجويان و ضعف پذيري جامعه فرايندها نبود

  . ]16[ »كندحكايت ميها دانشگاه فضاهاي هنجاري و نمادين در
از آزمون تحليل واريانس ) 3(بررسي فرضيه  براي

)F( ها براي چند گروه مختلفتفاوت ميانگين ) براي بررسي
و  )درايفاي نقش محقق، مختلفهاي ها تفاوت رشتهميانگين

براي بررسي ( هاي مستقلهبراي گرو (T-Test)از آزمون
استفاده شده  )جنس درايفاي نقش محققهاي ميانگين تفاوت
 كه اندزارش دادهـگ] 12[ من و همكارانوايد. است

 گوناگون علمي تفاوت داردهاي در بين رشتهپذيري عهـامـج
بر ، مختلفهاي در بين رشتهپذيري جامعه وكارگزاران

هاي غالب در آن رشته با دانشجويان تعامل حسب ويژگي
 نتايج آزمون واريانس يك طرفه اين فرضيه را. متفاوتي دارند

  . اندذكر شدهدار معني در جدول زير تنها عوامل. دكنميتأييد 
دهد كه ايفاي نقش محقق در نشان مي 8 جدول

. استدار معني )=000/0igو =516/3F( باها بين دانشكده
كننده دانشجوي دكتري مشاركت( يعني نتيجه جامعه پذيري

هاي و رشتهها بين دانشكده )محققاي در ايفاي نقش حرفه
دار معني هايهمچنين تفاوت. ت داردتفاو، مختلف

تشويق . استدار معني نيزپذيري جامعه كارگزارانرفتارهاي 
 مختلف باهاي هاي علمي در دانشكدهدانشجويان به فعاليت

)611/1F= 050/0وSig= (براي استادان  حمايت علمي و
بنا به ماهيت .)=022/0Sigو =798/1F( هاي پژوهشيفعاليت
، فرهنگي دو جنس در قلمروهاييري پذجامعه متفاوت

-آماده رفت كه در پهنه علم وانتظار مي، سياسي و اجتماعي

رفتارهاي پذيري جامعه براي نقش محقق نيز كارگزارانسازي 
نتايج فرضيه ما در . متفاوتي را براي دو جنس انجام دهند

  .ذكر شده است 9 جدول
ش هرچند ايفاي نق توان گفتمي 9 با توجه به جدول

اما بين تشويق  ،داري نداردبين دو جنس تفاوت معني، محقق
جو ، دانشگاهيهاي  ، همكاريهاي پژوهشيدانشجويان به فعاليت
هاي سازمان هاي پژوهشي و عضويت درحمايتي براي فعاليت
وجود داري معني هاي تفاوت بين دو جنس ،تخصصي پژوهشي

هاي آموزشي حيطنشان از برخورد دوگانه مها اين يافته. دارد
 به، فارغ از جنس، عالي در حمايت و تشويق دانشجويان دكتري

 و تخصصيهاي سازمان عضويت در. محققي داردهاي نقش
  . دانشگاهي براي دو جنس نيز متفاوت استهاي همكاري

چه  كه متغيرهاي مستقل تحقيق تا براي نشان دادن اين
 اركت درـمش( واريانس متغير وابستهاند مقدار توانسته

با ( متغيري چند را تبيين كنند از رگرسيون) هاي پژوهشي اليتـفع
  :زير است شرح كه نتايج آن به استفاده شده) روش گام به گام

با روش گام به ( نتايج تحليل رگرسيوني چند متغيره
 )ضريب تعيين تعديل شده( 198/0دهد كه تنها نشان مي )گام

 ه به وسيله متغيرهاي عضويت دردرصد از تغييرات متغير وابست
دانشگاهي و رشته تحصيلي هاي ، همكاريتخصصيهاي سازمان

  نتايج آماري تحقيق  )8جدول 

  سطح معني داري  Fنسبت   ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغييرات  عامل ها

تشويق دانشجويان به 
  هاي پژوهشي¬فعاليت

  050/0  611/1  323/0  25  079/8  بين گروهي

      201/0  103  066/20  درون گروهي  

        128  739/28  كل  

  022/0  798/1  143/0  25  567/3  بين گروهي  حمايت علمي استادان
      079/0  103  175/8  درون گروهي  
    128  743/11  كل  

  ايفاي نقش محقق
  

  000/0  516/3  143/0  25  580/3  بين گروهي

      041/0  103  194/4  درون گروهي  
    128  774/7  كل
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 ثير بقيه متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شدهأت و دشو تبيين مي
بقيه واريانس متغير وابسته به وسيله متغيرهاي . نيستدار معني

پژوهشگران عرصه آموزش  ازاي عده. شودخارج از مدل تبيين مي
 وها دانشگاه آموزش در انهفردگرايهاي روش عالي معتقدند كه

 ترين مشكل نظام آموزش عالي استآموزش عالي مهممؤسسات 
- يعني عوامل درون، اين پژوهشگراننظريات  بر اساس. ]16[

يح دانشجويان را توضپذيري جامعه فرايند، توانند يـنم يـاهـدانشگ
  . سوست و اين تحقيق با تحقيقات گذشته در اين مورد هم دهند

كه نشان داده شود كه متغيرهاي در نظر  براي آن 
، جو دروني گروه آموزشيتأثير  گرفته شده براي بررسي
از رگرسيون گام به گام استفاده شده  جامعيت دارند و يا نه؟

  . شودميارائه  10كه نتايج آن در جدول  است
دهد كه ج تحليل رگرسيون گام به گام نشان مينتاي

 ميزان تنها سه متغير در نظر گرفته شده براي ارزيابي
روي  وزشيـروه آمـات درون گـگذاري اجتماعتأثير
 ،محققيهاي نقش دانشجويان دكتري با، پذيريهـعـامـج

جو حمايتي گروه  اندتوانسته، اما همين عوامل ؛استدار معني
درصد ) 572/0( پژوهشي را به مقدارهاي قشن آموزشي براي
يافته متناقض اين است كه تعامالت دانشجويان . توضيح دهند

 ،در نشان دادن جو حمايتي گروه آموزشي، دكتري با يكديگر
چه از لحاظ تجربي و چه از  كه در حالي. نيستدار معني

ارزيابي جو  در، تعامالت دانشجويان با يكديگر، لحاظ نظري
اين كه . ]18[ آموزشي مهم تشخيص داده شده استگروه 

در ارزيابي جو  هاكالسيچرا تعامالت دانشجويان با هم
دار معني هاي پژوهشيحمايتي گروه آموزشي براي فعاليت

الي است كه با توجه به شكل منفرد و جداگانه ؤس. نيست
در درجه دوم . تحقيقات دانشجويان دكتري قابل تبيين است

اركتي و ـهاي مشهشيو، انشگاهي آموزش محوردر نظام د
 هاييتـالـان در فعـو تعامالت دانشجويها يـگروهمـه
  . دهنده جو گروه آموزشي باشدنشان، توانديـنم

  
  نتيجه گيري - 8

. ، بوده است1پذيري دانشجويان دكتري با نقش محققجامعه
دانشجويان دكتري به دليل دستيابي به دانش پيشرفته، عامالن 

. هاي پژوهشگري و تحقيق هستندلي اجرا و ايفاي نقشاص
پژوهش و تحقيق به عنوان شغل وحرفه دانشجويان دكتري 

پذيري در اين معنا نوعي شود و جامعهمحسوب مي
                                                                                          
1. Scholarly Role 

  ين جنس و متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيقبTآزمون )9جدول

  
  هاعامل
  آماره

هاي دانشگاهيهمكاري
راي جو حمايتي ب

  هاي پژوهشيفعاليت
 حمايت علمي استادانها تعامالت با همكالسي  ايفاي نقش محقق

هايعضويت در سازمان
  تخصصي پژوهشي

  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد

  0962/0  2317/0  6683/0  6677/0  7452/0  8110/0  4722/0  5014/0  1731/3  6118/2  0769/3  6423/2  3634/29962/1 هاميانگين

T 783/4  838/2 -  823/4  667/0  188/1  011/0 -  009/2  
  047/0  991/0  237/0  506/0  000/0  005/0  000/0داريمعني

  )ايفاي نقش محقق( رگرسيون گام به گام براي متغير وابسته  )10جدول 

  آماره ها B Beta T Sig  متغير ها

  =459/0R  000/0 892/19  -  431/0  ثابت
210/0R square=  

Adjusted R 198/0Square=  
772/16F=  
000/0Sig=  

  هاي تخصصي ازمانعضويت در س
  

216/0  315/0 788/3  000/0  

 000/0  340/2 193/0 008/0  رشته

 005/0 834/2 239/0 150/0  هاي دانشگاهيهمكاري
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پذيري شغلي براي دانشجويان دكتري است، در حالي كه  جامعه
اي  سازي و آشناسازي شغلي و حرفهنهادهاي اوليه براي آماده

اران، محيط و جو افراد عمدتاً و در درجه اول، نهادها و كارگز
سازي دانشجويان  تحقيق حاضر در زمينه آماده. آن حرفه است

دهد كه كارگزاران و دكتري براي ايفاي نقش محقق، نشان مي
پذيري دانشجويان را تواند فـرايند جـامعـهجو آمـوزشي نمي

پذيري چرا كه محيط آموزشي درجامعه. توضيح دهد
ه و مدل در نظر گرفته شده دانشجويان دكتري تأثير اندكي داشت

پذيري درصد واريانس جامعه 210/0تنها توانسته است 
اين يافته با . دانشجويان دكتري با نقش محقق را نشان دهد

هاي ديگر محققان كه تحقيقات موردي در يكي از يافته
  . سوستاند همدانشگاهي كشور داشته

ن ويژه روابط بيعلمي، به - وضعيت ساختار اجتماعي «
استاد، وضعيت و تجهيزات كمك  - استادان، تعامل دانشجو 

هاي اي استادان بر فـعاليتآموزشي و پژوهشي، نظارت حرفه
دانشجويان و نهايتاً اثربخشي دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان 
كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه تهران، در سطح پايين و به 

اين وضعيت آثار به طور قطع . طور منفي ارزيابي شده است
نامطلوبي بر كيفيت تحصيلي دانش آموختگان دوره تحصيالت 

 در اين تحقيق نيز]. 19[» تكميلي اين دانشگاه خواهد گذاشت
پذيري هاي آموزشي نقش اندكي در جامعهتأييد شد كه محيط

تر با متغيرهاي پذيري بيش دانشجويان دكتري دارند وجامعه
  . ي قابل تبيين استهاي گروه آموزش خارج از محيط

پذيري جامعه موجود درهاي  فرايندمحققان  برخي از
فعلي دانشجويان نظام آموزش دانشگاهي ايران را بر اساس 

هاي روهـدك گـثير انأت ود ـانعنوان كرده، فرديها  انگيزه
له ئران و مسـدانشجويان را بحپذيري جامعه آموزشي در

اساس شرايط فردگرايانه  بر« داننديـي ايران مـوزش عالـآم
موفقيت و پيشرفت تحصيلي داليل فردي ، آموزش كنوني

ديگر در محققان  سو بااين تحقيق همهاي يافته. ]20[ »دارد
تبادل علمي دانشجويان « انداين زمينه نيست كه عنوان كرده

مي ـداخل و خارج از دانشگاه عامل مهاستادان  با يكديگر و با
اي ـهيتـالـعـان در فـدانشجوياركت ـاست كه بر مش

از آنجا كه جامعه آماري . ]21[ »گذارد يمر ـيـأثـت شيـژوهـپ
دانشجويان كارشناسي وجامعه آماري تحقيق محققان  اين

رسدكه با ورود به به نظر مي ،حاضر دانشجويان دكتري است
استادان  مراتب باالتر تعامالت و ارتباطات دانشجويان با

 ميزان« كه اند دريافتهمحققان  ز طرف ديگرا. يابد كاهش مي
با دانشجويان كارشناسي ارشد دو برابر هاي استادان همكاري
هاي همكاري. باشد هاي آنان با دانشجويان دكتري ميهمكاري
هاي پژوهشي به با دانشجويان دكتري در اجراي طرحاستادان 

وي از همكاري با دانشجتر كم برابر 36 و 10ترتيب در حدود 
دانشجويان . ]20[ »كارشناسي وكارشناسي ارشد است

 كارشناسي ارشد در مقايسه با دانشجويان دكتري از انگيزش
براي ورود به مراحل باالتر و ارتقاي مدرك تري  بيش

اين امر عاملي اي براستادان  تحصيلي دارند و تعامالت با
دو دسته از هاي همكاري و اين امر اختالف اساسي است

بنابر اين . تواند تبيين كندجويان تحصيالت تكميلي را ميدانش
و استادان  ارتباطات بين« توان نتيجه گرفت كه در مي

توان انتظار  و مي دانشجويان روزبه روز در حال كاهش است
داشت كه اين فرايند به بحران در تربيت دانشجويان باكيفيت 

  .]20[ »بينجامد
 قيق نقش بسيار مهمديگر اين تحهاي از جمله يافته

دانشجويان پذيري  جامعه تخصصي پژوهشي درهاي سازمان
انجام داد به اين ] 22[ طي تحقيقاتي كه رايت. دكتري است

باعث ها مؤسسه نتيجه رسيد كه عضويت دانشجويان در اين
و اي حرفههاي اعتقادات دانشجويان با نمونهتر بيش تجانس

از ها سازمان اين. شودمي ن در زمينه رشته خودامتعهد محقق

  هاي پژوهشي نتايج تحليل رگرسيون گام به گام براي ارزيابي متغيرجو حمايتي گروه آموزشي براي فعاليت) 11جدول

  آماره ها B Beta T Sig  متغير ها

  =R/. 765  000/0 516/8  -  071/3  ثابت
585/0R square=  

Adjusted R 
572/0Square=  

417/45 F=  
000/0 Sig=  

 000/0  - 014/6  - 408/0 - 619/0  هاي پژوهشيتشويق دانشجويان به فعاليت

 000/0  482/6 437/0 350/0  هاي دانشگاهيهمكاري

  034/0  187/2  112/0  145/0  حمايت علمي استادان
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هاي تمرين و كاركشتگي دانشجويان و از طرف  يك سو ميدان
ديگر رابط بين صنعت و دانشگاه و همچنين جامعه و دانشگاه 

هر دو حوزه را به يكديگر هاي هستند و تحوالت و دگرگوني
 همچنين دانشجويان از طريق عضويت در. نمايندباز مي
نقش در اين سازمان آشنا هاي دلم با، تخصصيهاي سازمان
  . ]22[ شوندآماده مياي و براي ايفاي نقش حرفه شده

هاي عواملين يافته ديگر اين تحقيق تفاوت
. ستهاو جنسها در بين رشتهپذيري جامعه ونهادهاي

 ات ديگرياين تحقيق با نظرهاي جنس يافته بارهدر
هاي در كالس« اندسوست كه عنوان كردهمـهمحققان 

از دختران و زنان درگير تر بيش پسران و مردان، درس
 پسران در مباحث كالسي، )كنند مشاركت مي(شوند  مي

دختران و ، كنند از دختران صحبت و بحث ميتر بيش
از سوي تر كم زنان دانشجو در مقايسه با پسران و مردان

  .]23[ »شوند تشويق مي و دانشگاه داناتاس
- در بين رشتهپذيري معهجا هايفاوتـتحليل ت

در اين ، كانوني نبودن اين مورد دليلمختلف به هاي 
خود يافته متفاوت بودن  اما، انجام نشده است، تحقيق

حمايت ، هاي پژوهشيتشويق دانشجويان به فعاليت
وايفاي نقش محقق از سوي  از دانشجوياناستادان  علمي

بر تأكيد  ضمن، مختلفهاي در بين رشته، دانشجويان
هايي در  تواند مشوق انجام پژوهشمي ،1ايفرهنگ رشته

  . اين مورد باشد
 پيشنهادهاي زير را تحقيقهاي با توجه به يافته

  :دهيمميارائه 
 حمايتي گروه آموزشي در خصوص ايجاد يك جو -1
دانشجويان دكتري براي ايفاي نقش محققي و سازي آماده

تحقيق نشان دهنده  هايزيرا يافته. ضروري است، پژوهشگري
دانشجويان پذيري جامعه گروه آموزشي در جو كه آن است

   د؛اندكي دارتأثير  دكتري با نقش محقق
 واحد درسي دوره دكتري به صورت كار ه چندئارا -2

گروهي مشترك تا تعامالت دانشجويان با يكديگردر انجام 
  ؛شودتر بيش هاي پژوهشيفعاليت
درس دكتري تا هاي سمحور كردن كالـ  پژوهش -3

  ؛افزايش يابداستادان  ديگر و بامحققان  تعامالت دانشجويان با

                                                                                          
1  . Disiplinary culture 

هاي كردن دانشجويان دكتري در فعاليت درگير -4
با ، دانشجويانسازي آماده براي آشناسازي واستادان  پژوهشي

  ؛روندهاي پژوهش و تحقيق

تخصصي پژوهشي در دانشگاه و هاي سازمان ايجاد -5
پژوهشي بيرون هاي سازمان باها سازمان روابط اينبرقراري 

زيرا  ؛هااين سازمان دانشگاه و عضويت دانشجويان دكتري در
دهد كه دانشجويان به ميزان اندكي تحقيق نشان ميهاي يافته

  ؛)171/0ميانگين( ندعضوها سازمان در اين
هاي كه محيط حمايتي براي فعاليت با توجه به آن - 6

 ين تحقيق كم و اندك محاسبه شدپژوهشي در ا
محيط ، هاي آموزشيهشود گروپيشنهاد مي) 227/2ميانگين(

 هاي پژوهشي دانشجويان دكتريحمايتي براي فعاليت
هاي پژوهشي دانشجويان دكتري را و فعاليت كنند ايجاد

 ؛تشويق كنند

از برخورد دوگانه ها يافتهاين كه  با توجه به - 7
كند ه دو جنس حكايت ميهاي آموزشي نسبت بهگرو

هاي مثبتي در از بين بردن قدم كه شودپيشنهاد مي
جنسيتي در عر صه بر خورد با دو جنس به هاي برابري

در درون گروه آموزشي پذيري جامعه وسيله كارگزاران
 تواند با آشنا سازي كار گزاراناين كار مي. صورت گيرد

وهاي با تبعيضات صورت گرفته در گرپذيري جامعه
  . ها صورت گيردآن آموزشي و دادن آموزش به
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