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 - 1استادیار دانشکده علوم انساني واجتماعي دانشگاه شهید بهشتي
 - 2دانشجوی کارشناسي ارشد دانشگاه شهید بهشتي

چكيده
این مقاله براساس پژوهشي در بین  131دانشجوی دکتری از رشتههای مختلف دانشگاه تبریز تدوین شده است .هدف از ارائه این مقاله بررسي عوامل مؤثر برجامعه پذیری
دانشجویان دکتری با ایفای نقشهای محققي 1در دانشکدههای مختلف دانشگاه تبریز است .چارچوب نظری تحقیق بر اساس الگوی جامعهپذیری دانشجویان دکتری وایدمن و
همکاران است .در تحقیق حاضر دو دسته از عوامل ،از مدل وایدمن اتخاذ شده که شامل جوّ حمایتي گروه آموزشي برای فعالیتهای پژوهشي ،حمایتهای علمي استا دان،
تشویق دانشجویان به فعالیتهای علمي ،تعامالت دانشجویان با همکالسيها و همـکاریهای دانشگاهي(متغیرهای درون گروه آموزشي) و متغیر عضویت در سازمانهای
تخصصي پژوهشي ( متغیر بیرون از گروه آموزشي) است .متغیرهای زمینه (جنس و رشته) برای ارائه این فرضیه که جامعه پذیری در بین رشتههای مختلف و جنسها (زن و
مرد) تفاوت دارد .به تحقیق اضافه شده است .این تحقیق با روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام شده و دادههای به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSSتجزیه و
تحلیل آماری شدهاند .نتایج تحقیق حاکي از آن است که متغیرهای درنظر گرفته شده برای جامعه پذیری دانشجویان دکتری به میزان اندکي توانستهاند ایفای نقش محقق به وسیله
دانشجویان دکتری را توضیح دهند (  .)R²=2/212فرضیه تفاوت جامعهپذیری در بین دو جنس هرچند تأیید نشد ،اما آزمون (  )T-Testبرای گروههای مستقل نشان داد که
گروه آموزشي در قبال دو جنس به صورت یکساني برخورد نميکند و نیز بین دو جنس در عضویت سازمانهای تخصصي پژوهشي تفاوت معني داری وجود دارد .همچنین
فرضیه تفاوت جامعه پذیری در بین رشتههای مختلف با آزمون  Fتأیید شد .دستاورد تحقیق حاضر ضمن بدیع بودن آن در زمینه تحقیق دربـاره جامعهپذیری دانشجویان دکتری
در ایران ،نشان دادن تأثیر اندک گروه آموزشي بر جامعه پذیری دانشجویان (همسو با مطالعات دیگر در این زمینه) است .همچنین برای سیاستگذاران کالن آموزشي برای
سیاستگذاری برای ایجاد جو گروه آموزشي که بتواند هرچه بیشتر دانشجویان دکتری را با نقشهای حـرفـهای خود آشنا سازد ،ميتواند مفید باشد.

کليدواژهها :جامعه پذیری دانشجویان دکتری ،نقش محقق ،دانشگاه تبریز

و جامعهپذیری دانشجویان دکتری در دانشگاهها به دلیل

 - 7مقدمه
سیاستگذاران و برنامهریزان اجتماعي همگي متفق القولند

تولید علم به وسیله این افراد از اهمیت فوق العادهای

1

که دستیابي به جامعهای توسعه یافته با ارزشهای باالی

برخوردار است .آنچه در سطوح باالتر تحصیالت تکمیلي

انساني و اجتماعي  ،مستلزم بسط و گسترش نهادهای

صورت ميگیرد  ،نوعي آماده شدن برای ایفای نقشهای

علمي و تربیت نیروی محقق و آشنا به کار با روشهای

حرفهای است .تحقیق و پژوهش به علت دستیابي این

علم امروزین است .در این میان ارزیابي روند نقشپذیری

دانشجویان به سطوح باالتر دانش  ،جزء مهارتهای اصلي این

* نویسنده عهدهدار مکاتباتamin_tab@hotmail.com:

گروه حساب شده و انتظار ميرود که دانشجویان دکتری
1. Scholarly Role
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توانایي انجام تحقیق و نیز مشارکت در اجرای تحقیق را داشته

صورت معتبراز طریق تربیت محققان دکتری حاصل شده است»

باشند .تا جایي که ایفای نقش محقق و دانشمند در فرایند

[ .]6از آنجا که دانشگاه نهادی متفکر و نوآور در جامعه محسوب

جامعهپذیری در سطوح باالی آموزش عالي را برخي از

ميشود انتظار مي رود که با انجام وظایف و رسالتي که در امر

دانشمندان جامعهپذیری ثانویه نام نهاده اند .که مستلزم «کسب

آموزش و پژوهش و تربیت نسل جدید و پیشرو در عرصه علم و

ارزشها وگرایشها و عالیق و مهارتها و دانش است و در

تحقیق دارد گامهای مؤثری برای تحقق آرمانهای توسعه ملي

محدودهای از فرهنگ گروهي است که (دانشجو) در آن دنبال

بردارد .چنانچه دانشگاه نتواند به پرورش نیروهای کارامد و مورد

آن است که عضوی از آن گروه شود» [ .]1به نظر ميرسد که

نیاز ج امعه اقدام ورزد عمالً نتوانسته است قابلیت خود را نشان

دانشگاهها نتوانستهاند رسالت خود را در زمینه آمادهسازی

دهد و در نتیجه اصالت و ماهیت آن زیر سؤ ال ميرود [.]7

دانشجویان سطوح باالتر تحصیالت برای ایفای نقشهای
محققي و پژوهشگری و دستیابي با استانداردهای الزم در این

 - 2بنيانهاي نظري تحقيق

زمینه  ،به درستي به منصه ظهور برسانند « چرا که دانشگاهها در

جامعهپذیری علمي  ،مفهومي چند بعدی  ،سیال  ،مرحلهای و

به وجود آوردن زمینههای الزم برای پژوهش در دانشگاه و

تکامل یابنده است .گذر از مراحل جامعهپذیری را به

جامعه نقش تعیین کنندهای دارند» [ .]2یکي از دالیل عدم

حرکت قطار از ایستگاههای خاص تشبیه کرده اند که شامل

استفاده از یافتههای پژوهشي  ،پایین بودن کیفیت پژوهش

حرکت همزمان  ،متوالي و در مواقعي چرخهای  ،از

است .چنانچه پژوهشهای انجام شده از کیفیت الزم

ایستگاههای رسمي  ،غیر رسمي  ،انتظاری (رفتاری ،

برخوردار نباشند به طور طبیعي شاهد پدیدهای با عنوان

شناختي  ،انگیزشي) و شخصي است .شش بعد متضاد از

کاربست پژوهشي نخواهیم بود [ .]2بنابراین لزوم توجه به

جامعهپذیری  ،مرحله اجتماعي در تقابل با فردی  ،رسمي در

فرایند جامعهپذیری دانشجویان دکتری با نقش محقق «در

تقابل با غیر رسمي  ،تصادفي در تقابل با متوالي  ،شیوه ثابت

راستای آگاهي از وضعیت موجود و بهبود و ارتقای کیفیت

در تقابل با شیوه متغیر  ،ساختار زماني متوالي در تقابل با

آموزشي و پژوهشي آن ضروری به نظر ميرسد .از آنجا که

ساختار زماني نا متوالي و اعطای امتیاز در تقابل با تحریم

میزان مقبولیت و سطح کیفیت یک دانشگاه در درجه اول به

[ ، ]8پیچیدگي این مفهوم را نشان ميدهد .آنچه در این

وضعت دانشجویان آن بستگي دارد  ،بنابراین یکي از عوامل

تحقیق مور د نظر است ایفای نقش محقق است .ایفای نقش

مهم  ،دانشجویان هستند» [ .]3با روند فعلي از نقش دانشگاه

محقق را به عنوان نوعي از «شغل و حرفه با ویژگيهای

در تربیت محققان فعال وبا تجربه کاسته ميشود .در این میان

تخصصي  ،که در مرکز فعالیت آن  ،دانش سطح باال قرار

دانشگاه یکي از کارکردهای اساسي خود را که فرایند جامعه -

دارد» [ ] 5تعریف کرده اند .بنابراین ،یادگیری سیستم نقش

پذیری و تربیت محققان با تجربه است را از دست ميدهد و

در سطوح باالتر آموزش عالي ،نوعي جامعهپذیری آشنایي

یا با اختالل مواجه ميشود و باعث به هدر رفتن منابع

با نقشهای محقق ،به عنوان فعالیت حرفه ای دانشجویان

اقتصادی « زوال اعتماد به نفس و تزلزل شخصیت فردی و

دکتری است .جامعهپذیری در این دیدگاه «فرایندی است

اجتماعي فراگیرندگان ميشود .شواهدی در دست است که

که هر دانشجو  ،دانش  ،مهارت و تمایالتي را کسب ميکند

افزایش هزینهها در آموزش عالي و به عبارتي  ،اختصاص منابع

که آن را به عنوان عضوی از گـروه (کمتر یا بیشتـر)

بیشتر به آموزش عالي در قبال بازده کمتر ،ناشي از فقر کیفیت در

مـيگرداند» [ .]9نقش حرفهای محقق  ،شامل دو جنبه -

نظام آموزش عالي و فعالیتهای آن است [ .]1هرچند برخي از

شناختي و عاطفي است .جنبه شناختي(دانش و مهارتها)

محققان ادعا ميکنند که نقشهای پژوهشگری دانشجویان دکتری

از طریق برنامههای درسي و طي مراحل گذران واحدهای

در دانشگاه با نقش محقق برابر نیست [ .]5اما به نظر ميرسد که

درسي و تمرینات علمي دانشجویان دکتری به دست ميآید

«کار محقق ترکیبي از فعالیتهای حرفهای متفاوت است که شامل

که با جامعهپذیری رسمي تدارک دیده شده دربرنامههای

فعالیتهایي با نیاز به استفاده از دانش و مهارت است که به

رسمي انطباق دارد .یادگیری اصول علمي هر رشته به
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وسیله دانشجویان با میزان قبولي و نمرهای که هر دانشجو

عنوان کنشگراني خنثي دیده ميشوند که فقط خود را

در امتحانات رسمي به دست ميآورد سنجیده ميشود.

بـارویههای شناختي (مهارتها و دانش) واحساسي نقش

جنبه عاطفي جنبه غیر رسمي است که ازطریق تعامل و

حرفهای خود  ،تطبیق داده و توانایي هیچ نوآوری در عرصه

ارتباطات دانشجویان با یکدیگراز معیارهای به رسمیت

شناختي علم را ندارند .این مدلها تعامالت دانشگاهي  ،با

شناخته شده  ،اما غیر واضح و بیان نشده نقش محقق  ،به

نهادهای ي که در بیرون دانشگاه در عرصه علم فعالند را نیز

دست ميآید .از دانشجویان انتظارمي رود در کنفرانسهای

نشان نميدهد .بنابر این مدلهای غیر خطي مطرح ميشوند

علمي شرکت کنند  ،پژوهشهایي به قصد کنجکاویهای

که نسبت به نهادهای بیرون دانشگاهي  ،زمینه خانوادگي ،

علمي ترتیب دهند و با محققان دیگر ارتباط علمي داشته

گروههای همساالن و بازخوردهای بروندادهای آموزشي

باشند .این نقشها در برنامههای رسمي گروه آموزشي

حساس هستند.

وجود ندارد .اما با ورود دانشجویان به مراحل باالتر
آموزش عالي انتظار ميرود  ،برای آماده شدن با نقش
حرفهای خود این ویـژگيها را به دست آورند« .در طول
مرحله جامعهپذیری غیر رسمي فراگیری نقش ها  ،انتظارات

3

2

1
پذيرش دانشجو بر

دانش آموختگی و

جامعه پذير كردن

اساس معيارهاي

غیر رسمي نقش یاد گـ رفته ميشود .این انتظارات از

دادن تاييديه به

دانشجو

استاندارد

دانشجو

برخوردها با دیگران نشأت گرفته و منتقل ميشوند.
دیگراني که در حال حاضر  ،ایفاگر نقش هستند از طریق
ارتباط کارامد و ورود به فرهنگ جدید  ،دانشجویان
سرنخهای رفتاری را دریافت کرده و رفتارهای قابل قبول
را مشاهده مـيکنند  ،و امید ميرود که طبق پاسخ داده شده
واکنش نشان دهند .در حالي که بسیاری از اطالعات  ،از

شكل  )7برنامههاي استاندارد []72

گروه آموزشي حاصل ميشود  ،اما دانشجویان مایلند تا
در مدلهای غیر خطي جامعه پذیری  ،ارزیابي

فرهنگ وسیستم حمایتي  ،احساسي و اجتماعي هم ردیفان

دانشجویان از برنامههای ارائه شده در گروه و واکنش آنها

خود را در میان هم کالسيها بشناسند» [.]12

به استادان و برنامههای گروه آموزشي نیز در نظر گرفته
ميشود .بازخورد دیدگاهها و نظریات دانشجویان  ،به

 - 3مدلهاي جامعهپذیري علمي دانشجویان سطوح

استادان و گروهای آموزشي بر ميگردد .دانشجویان میزان

باالي آموزش عالي

تناسب برنامههای ارائه شده از گروه آموزشي را با سطح

مدل سنتي جامعهپذیری علمي دانشجویان سطوح باالی

استعداد و عالقهمندی خود و احساس نیاز به برنامهها برای

آموزش عالي به عنوان طرحي استاندارد است که به وسیله

ایفای نقشهای حرفهای را ميسنجند و به استادان و

دیاگرام خ طي در شکل  1مطرح شده است [ .]11شکل خطي

پذیرندگان دانشجویان انعکاس مي دهند .استادان و

روندی را نشان مي دهد که به موجب آن گروه آموزشي بر

پذیرندگان دانشجویان به صورت بازخوردی از این

اساس معیارهایي  ،دانشجویان را پذیرش  ،و آنها را با شیوه

نظریات و دیدگاههای دانشجویان برای آمادهسازی

تجویز شده جامعهپذیر  ،و پس از این که دانشجو  ،یک برنامة

دانشجویان جدید  ،برای نقشهای حرفه ای استفاده ميکنند.

ویژه را تکمیل کرد  ،دانش آموخته ميکند .این مدلها بیشتر

بنابرین «استادان و دانشجویان باید درگیر یک فرایند

با جامعهپذیری رسمي سروکار دارند و ماهیت  ،سیال  ،تعاملي

تعاملي برای تشخیص این که دانشجویان تا چه حد برای

و فرایندی و دینامیکي  ،غیر رسمي  ،و ناهمزمان و نامتوالي ،

پذیرش نقشهای حرفهای آمادهاند  ،شوند» [.]12

جامعهپذیری را نشان نمي دهند .دانشجویان در این مدلها به
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شكل  )2برنامه جدید []72
شكل  )3برنامه هماهنگ جامعهپذیري توال و کوچان []72

دیگر مدل توسعه یافته تر  ،مدل توال وکوچان

الگو و مدل توسعه یافته  ،پیچیده و بسیار کاربردی

[  ] 13است که « دانش خارج از دانشگاهي دانش جو را با

دیگر مدل وایدمن و همکاران [ ] 12است .این مدل  ،مدلي

دانش نظریه  ،آزمایشي و تحلیلي گروه آموزشي تلفیق و

تعاملي است که شامل مراحل جامعهپذیری ویژگيهای مورد

وارد برنامه مي کند  .برنامهای که در عین چرخش تکام ـ ل

انتظار  ،جامعهپذیری رسمي  ،جامعهپذیری غیر رسمي ،

م ـ ي یابد » [  . ] 12مدل توال و کوچان براساس دانش

جامعهپذیری شخصي است « .این چارچوب توسعه یافته

موجود دانشجویان  ،دانش یادگرفته شده در مؤسسات

برای درک تفاوتهای روندهای موقتي جامعهپذیری

آموزشي و دانش کسب شده به وسیله دانشجو در

دانشجویان تحصیالت تکمیلي و حرفه ای و فارغ التحصیل و

اجتماعات علمي بیرون دانشگاهي است .این محققان ب ر

نیز در بین رشتههای مختلف است و انتظارات مشترک مورد

شبکه روابط شخصي  ،علمي و حرفه ای دانشجوی ان

انتظار در میان انواع متعددی از دانشجویان در زمینههای

سطوح باالتر آموزش عالي  ،با یکدیگر و با استادان و با

علمي و حرفهای را نشان مـيدهد» [ .]12بـا پذیرفتن

مؤسسات علمي بیرون دانشگاهي  ،به عنوان عواملي در

مـراحل جـامعهپذیری و عناصر اصلي جامعهپذیری تونتن

تصحیح  ،ارزیابي و بازنگری  ،برنامه های گروه های

و ناردی [ « ، ]12دو ویژگي جامعهپذیری  ،به ویژه برای

آموزشي  ،نظر دارند  .مؤسسات بیرون از دانشگاه برخورد

درک پویایي برنامههای حرفه ای و فارغ التحصیلي  ،برجسته

عملي و کاربردی به علم دارند و ارتباط دانشجویان

و مهم هستند - 1 :این که جامعهپذیری یک روند فرایندی

سطوح باالتر آموزش عالي با این م ؤ سسات تسهیل کننده

است؛  - 2دیگر این که عناصر اصلي و معین(فراگیری

پیوند دانش و صنعت و یا دانش و جامعه است

دانش  ،سرمایهگذاری و درگیری) با توسعه وتکوین تعهد و

وتغی ی رات صورت گرفته در اجتماعات دانشگاهي و یا

هویت حرفهای ارتباط دارند» [.]12

اجتماعات علمي بیرون دانشگاهي را به یکدیگر منعکس

جدول  1بیانگر مرحلههای جامعهپذیری و عناصر

مي کند ودر برنامه های گروه های آموزشي برای

اصلي آن است.

دانشجویان جدید این تغییرات اعمال مي شود .
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جدول )7عناصر اصلي و رویكرد مشارکتي در جامعهپذیري حرفهاي []72
درگيري مشارکتي

عناصر اصلي
مراحل

انتظاري

یادگيري دانش

سرمایهگذاري

تقلیدها ،وب سایت ها ،سي د ی ها،

ثبت نام در دانشگاه ،سرمایه گذاری

ویدئوهای مؤسسه و یا محل کار

مالي ،تحمل تنوعات و جامعیت

درگيري

ماهيت هویت و تعهد

تمرکز بر تخصص و آموزش های قبل

ارزیابي مدلهای ذهني

حرفه ای داخل دانشگاه در مقابل بیرون

حرفه ،یکي شدن با نقش

دانشگاه ،خود ارزیابي

حرفهای

شرکت در کنفرانس ها ،رشد
حرفهای ،پیوستن به

پروژه های انتقالي ،اجتماعات یادگیری،
ادغام فناوری در برنامه های درسي ،اقتباس
رسمي

دیدگاه های مشترک ،گروهای منسجم،

راهبردهای ارزیابي ،روش های جدید ارائه،

یادگیری گروهي:شفاف ،با

فعالیت های تجربي ،اجتماعات همکاری

روش های یادگیری از مسافت دور،

راهنمایيهای واقع گرا

کننده استادان ،دانشجویان ،و مشاغل،
مجالت تخصصي ،یادگیری سطح باال

یادگیری
پارادایم های جدید

پروژه های تحقیقي ،پذیرش
ایدئولوژی های اجتماعات
تخصصي و دانشجویان،
ارزیابي های متقابل،
همکاری های حرفهای،
ترقي حرفهای از طریق
تحقیق

اشتراک دو جانبه ،بلوغ گروهي،
غير
رسمي

نقش دانشجویي ،تعامالت دانشگاهي،
یادگیری نقش ،مهارت اینترنتي ،مبادلههای
متقابل اینترنتي

پذیرفتن گوناگوني در میان
دانشجویان ،استادان ،فعالیتهای
اجتماعي –فرهنگي ،تعامالت
اجتماعي ،گفتگوهای گروهي،

تعامالت حرفهای ،تعامالت
اجتماعات همکاری استادان،

با همکاران ،ارزش دادن به

دانشجویان ،و همکاران

تنوعات همکاران ،شبکهها،

انسجام گروهي

تعریف نقش ،خود تاملي

مطالعه گروهي

فهرست سازمان های سرویسدهنده

آموزش مربیگری رسمي به وسیله

ایمیلها ،اتاق های گفتگو ،تابلو اعالنات،
شخصي

مهارت های شخصي ،استادان و دانشجویان

مربیگری رسمي ،ضمانت

با فناوری های جدیدی آشنا ميشوند که

استادان ،کارکنان ،منشي ها ،تمرینات
رشتهای و عملي ،دوره انترني،
دستیاری ،تعیین و تعریف نقش

روی تدریس و یادگیری تأثیر مي گذارد

27

دروني سازی نقش
حرفهای ،ارتباط با
متخصصان  ،تفکر مستقل،
ارزیابي خود ،فعالیتهای
اخالقي ،تغییرات نقش

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

هدف اصلي در سطوح باالی آموزش عالي  ،ایجاد هویت

پذیرفتن نقش حرفهای آماده شده و توانایي تفکر مستقل و

حرفهای وتعهد به حرفه و شغل است .تعهد و هویت حرفهای

اجرای تحقیق را دارد .سرمایهگذاری در نقش نیز این چنین

در طول مرحلههای جامعهپذیری  ،متکامل و در هر مرحله

تعریف شده است« :سرمایه گذاری در یک نقش بدین

شدیدتر ميشود .در مرحله جامعهپذیری ویژگيهای مورد

معناست که فرد بخشي از ارزشهای شخصي خود از قبیل

انتظار  ،دانشجواز طریق کانالهایي مانند رسانههای جمعي ،

زمان  ،گزینههای حرفهای دیگر  ،عزت نفس  ،مقام اجتماعي یا

وب سایتها و اینترنت  ،از ویژگيهای مورد انتظار از دانشجو

سابقه را به جنبهای از نقش حرفهای یا به آمادهسازی برای آن

و نقشهای حرفهای خود  ،در گروه آموزشي  ،تصویری در

اختصاص دهد .در مـ رحله انتظار جـامعهپذیری  ،فرد مبتدی

پیش خود مجسم ميکند .دانشجو با دانش بیروني به ارزیابي

در یک مدرسه ویژه ثبتنام ميکند .برای انجام این کار  ،امکان

نقش خود ميپردازد .این تصویر از نقشهای حرفهای خود ،

حضور در مؤ سسه آموزشي دیگر یا دنبال کردن یک حرفه

تصویری آرماني است که در مواجهه با دانش درون اجتماعات

دیگر وجود ندارد یا حداقل به طور موقت به تأ خیر مي افتد»

دانشگاهي و انتظارات گروه  ،این تصویر  ،دوبـاره ارزیابـي

[ .]12واضح است که با گذر از مرحـله انتظاری و ورود به

ميشود .در مرحله رسمي  ،گروه آموزشي از طریق برنامههای

مـ راحل دیگـر سرمـایـهگذاری بیشتر از حالت مالي خارج

رسمي آموزشي  ،دانش مورد نظر را به دانشجویان آموزش

شده و به سمت منابع معنوی  ،از جمله زمان  ،فرصت آشنایي

ميدهد و دانشجویان از طریق  ،درگیری  ،تعامل و یادگیری با

با حرفههای دیگر  ،حرکت ميکند .شکل  1مدل وایدمن و

دانشکده  ،فرهنگ سازماني گروه آموزشي  ،همساالن ،

همکاران را نشـان ميدهد .بـیـضيهای نقطه چین شده و با

بـرنـامـههای گروه آموزشي  ،درگیر فرایندی از کسب دانش و

حالت متداخل  ،ویژگي تعاملي و انعطافپذیر را نشان ميدهد.

درگیری در کارهای علمي ميشوند .در این مرحله یادگیری

درمرکزنمودار  ،دانشگاه و اجتماعات علمي قرار دارد  ،تجربه

دانشجویان از سطح عمومي به سطح تخصصي ارتقا ميیابد.

اصلي جامعهپذیری در برنامه دانشجویان تحصیالت تکمیلي

درمرحله غیر رسمي فرهنگ گروهي همساالن و ارتباطات با

در این بخش شامل فرهنگ سازماني (برنامههای علمي ،

استادان منبعي برای شناخت ارزشهای پنهان  ،ولي اساسي

وضعیت هم کالسي ها) فرایند جامعهپذیری دانشگاهـي

پذیرفته شده در گروهای آموزشي و درب ین اجتماعات علمي

(تعامل  ،ترکیب  ،یادگیری )  ،و عناصر اصلي جـامعهپذیری

گوناگون درباره نقش حرفهای دانشجویان است .کانالهای

(کسب دانش  ،سرمایهگذاری  ،درگیری) است.

ارتباطي شامل درگیری دانشجویان در فعالیتهای اجتماعي -

این بخشي از فرایند جامعهپذیری رسمي است که

فرهنگي دانشکده  ،گفتگو با دوستان و دانشجویان دیگر ،

در آن  ،برنامه علمي درگروه آموزشي  ،کنترل اصلي را به

مطالعههای گروهي وتعامالت علمي واجتماعي با سایر

عهده دارد .این گروه آموزشي است که برای تدریس ،

دانشجویان است .در مرحله شخصي «فعالیتهای اجتماعي و

تحقیق  ،برنامههای از پیش تعیین شده دارد .گروه آموزشي ،

فردی  ،ساختارهای اجتماعي وشخصیتي ترکیب ميشوند»

برنامه آموزشي و سازمان دهي آموزشي و ارتباط اجتماعي

[ ]12و نقش  ،دروني ميشود .این مرحله  ،تصور یکساني نقش

میان همکاران علمي را شکل ميدهد « .دانشجویان که وارد

حرفهای است و تصور مفروض و از پیش داشته شخص با

برنامه علمي ميشوند  ،فرهنگ آن را تجربه کرده و از طریق

تصور به وجود آمده ازسوی جامعهپذیری رسمي و غیر

یادگیری  ،تعامل با گروه آموزشي و همردیفان و ترکیب در

رسمي و عواملین آنها  ،یکـي مـيشود و دانشجو به تصویر

فعالیتهای آن به سمت زمینههای حرفهای انتخاب شده ،

منسجم از نقش حرفهای خود ميرسد «و هر نوع تعارضي را

جامعهپذیر ميگردند .در طـول برنامـه علمي خـود و

که مـانع انتقال کلـي نقش مـيشود  ،حل و فصل ميکند»

زمینههای حرفه درگیر شده  ،شرایط واوضاع هم ردیفان را

[ .]12دانش یاد گرفته شده در این مرحله به توانایيهایي که

تجربه کرده  ،ودر توسعه ظرفیتهای الزم برای حرفهای

دانشجو برای برقراری ارتباط با محققان بیرون از اجتماعات

شدن در حوزه انتخابي خود  ،سرمایهگذاری ميکنند .آنها

دانشگاهي هستند .ارجاع دارد .در مرحله نهایي شخص برای

همچنین خود را با فرهنگ سازماني تطبیق ميدهند» [.]12
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پیرامون بخش مرکزی شکل  ، 1مؤلفه دیگر در مورد
جامعهپذیری مطرح شده اند :دانشجویان آینده (پیش زمینه ،
عالیق اولیه )  ،اجتماعات حرفهای (کارورزان  ،مؤسسات) ،
اجتماعات شخصي (خانواده  ،دوستان  ،کارمندان) و کارورزان
حرفهای شده است.
سمت چپ شکل  1شامل پیش زمینه (برای

)
(

مثال  ،اخالق  ،نژاد  ،جنس) و عالیق اولیه (ارزشها ،
آرمانهای حرفهای  ،سبکهای یادگیری  ،اعتقادها و)...
دانشجویاني است که آرزوی آنها پذیرش در برنامه
تحصیالت تکمیلي

است.

قسمت پایین مرکز

به

مجموعهای از اجتماعات شخصي اشاره دارد که دانشجو

شكل  )4مفهوم سازي جامعه پذیري دانشجویان تحصيالت تكميلي

در آن به طور مداوم  ،حضور دارد .ممکن است خانواده

(مراحل انتظاري ،رسمي ،غير رسمي و شخصي) []72

شامل همسر  ،بچهها و دیگر خویشاونداني بـاشد که
انتظارات و تشویقهای آنان احتمال دارد مطالعه دانشجو

مدل تحليلي وفرضيههاي تحقيق

را حمایت کند .بخش باالی مرکز به اجتماعات حرفهای

در تحقیق حاضر؛کانون تمرکز بر متغیرهای درون گروه

اشاره دار د که دانشجوی فارغ التحصیل برای آن آماده

آموزشي(بیضي مرکزی در مدل وایدمن) و متغیر عضویت

ميشود  ،که ممکن است برای مثال یک مؤسسه علمي و

در سازمانهای تخصصي پژوهشي به عنوان اجتماعات

پژوهشي و یا یک محیط کاری صنعتي ویا حتي دانشگاه

حرفهای بیرون از دانشگاه ( بیضي باالیي در مدل وایدمن)

باشد؛ کارورزان و شاغلین این مؤسسات به عنوان مدل -

انتخاب شده است  ،متغیرهای دانشجویان آینده که دارای

های نقش به برنامههای هماهنگسازی دانشجویان کمـک

عالیق و استعدادها و آرزوهای خاصي هستند (بیضي

مـيکنند .سرانجام سمت راست شکل  ،نتیجه اصلي فرایند

سمت چپ درمدل وایدمن) و برون داد آموزشي به

جامعهپذیری حرفه ای ،یک کارورز حرفـهای را نشان

صورت دانشجوی حرفهای شده و دارای تعهد و شناخت

مـيدهد .همچنین  ،عناصر اصلي جامعهپذیری حرفهای

(بیضي سمت راست در مدل وایدمن) به دلیل نیاز به

موفق (دانشجوی دارای هویت حرفهای و تعهد به نقش)

مطالعات طولي در این تحقیق بررسي نشده اند و همچنین

را ارائه ميدهد .عناصر متنوع مفهومي جامعهپذیری دارای

از اجتماعات شخصي دوستان  ،خانواده و کارمندان(بیضي

ویژگيهایي هستند که به طور تحلیلي متمایز و مختلف

پاییني در مدل وایدمن) تنها  ،متغیرهای زمینه ای( جنس و

ميباشند  ،اما مستقل نیستند بلکه نسبتاً به میزانهای

رشته)در مدل تحلیلي آمده است  ،که به نظر ميرسد

متفاوتي به هم وابسته اند .در نتیجه  ،شکل  1چارچوبي

جامعهپذیری با نقشهایي پژوهشي  ،در بین رشتههای

پویاست که ميتواند برای برنامههای دانشگاهي مختلف و

مختلف و نیز جنسها متفاوت است بقیه متغیرهای این

انواع دانشجویان مفید باشد و لذا مدلي تعاملي است.

بیضي از جمله محدودیتهای تحقیق حاضر به حساب

تعهد و هویت حرفهای در یک سطح محدود به دست

ميآید با توجه به توضیحات ذکر شده  ،مدل تحلیلي را به

نميآید  ،بلکه ادامه ميیابد تا کاملتر شود .جامعهپذیری

صورت شکل  5ارائه مي دهیم:

مداوم و پویاست  ،بدون این که ابتدا یا پایان مشخصي
داشته باشد.
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شكل )5مدل تحليلي تحقيق

 7- 4متغيرهاي تحقيق و روایي آنها

با توجه به مدل تحلیلي فرضیههای تحقیق را نیز به

متغیر وابسته تحقیق ایفای نقشهای محققي است که از  9گویه

صورت زیر ارائه مي دهیم:

با یک طیف  ،بین صفر و یک تشکیل شده (جدول  .)2و از

 - 1عضویت دانشجویان دکتری در سازمانهای تخصصي

دانشجویان خواس ته شده است که به صورت بلي و یا خیر به

پژوهشي  ،در ایفای نقش محقق مؤثر است ؛

آنها پاسخ دهند .این گویهها از کار وایدمن و همکاران گرفته

 - 2متغیرهای جو گروه آموزشي (جو حمایتي گروه آموزشي

شده و با زمینه بومي  ،تطبیق داده شده است .میانگین

برای فعالیتهای پژوهشي  ،تشویق دانشجویان به فعالیتهای

( )Mean=2/1922و انحراف استاندارد ( )S=2/2157نشان مي -

پژوهشي  ،همکاریهای دانشگاهي  ،حمایت علمي دانشجویان
دکتری به وسیله استادان  ،بین تعامل علمي دانشجویان دکتری با

دهد که دانشجویان دکتری در حد مطلوبي در فعالیتهای

همکالسيها) در ایفای نقش محقق مؤثرند.

پژوهشي شرکت کردهاند .ضریب روایي (آلفا =  )2/72نیز
هـم خواني گویههای تحقیق با یکدیگر را نشان ميدهد.

 - 3ایفای نقش محقق در بین جنس و رشتههای علمي
(متغیرهای زمینهای)  ،متفاوت است.

 2- 4عضویت در سازمانهاي تخصصي پژوهشي

 - 4روش تحقيق

برای سنجش این متغیر  ،از یک گویه به صورت اسمي (بله

تحقیق حاضر از نوع تحقیق پیمایشي است  ،جامعه آماری این

و خیر) استفاده شده است .میزان عضویت ()2/1791

تحقیق شامل تمام دانشجویان دکتری « دانشگاه تبریز» است  ،که

درصد و انحراف استاندارد ( )S=2/3818نشان مي دهد که

در سال تحصیلي  88- 87در حال تحصیل بوده اند .تعداد آنها

تعداد کمي از دانشجویان دکتری در مؤسسههای تخصصي

جمعاً  526نفر در گروههای آموزشي متفاوت بوده است .نمونه

پژوهشي عضو هستند (جدول.)3
جدول )3متغير عضویت در سازمانهاي تخصصي

مورد مطالعه در این پژوهش شامل تمام دانشجویان دکتری
دانشگاه تبریز است که تا تاریخ تیر ماه  88مشغول به تحصیل

متغیر

بودهاند .تعداد نمونه آماری جمعاً  131نفر است .این تعداد به

آیا عضو سازمان تخصصي پژوهشي خاصي

صورت نمونهگیری تصادفي ساده با جدول ارقام انتخاب شدند و

هستید؟

پرسش نامه در اختیار آنها قرار گرفت.
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 3- 4تعامل با همكالسيها

ميگیرد تا به استنباطي دربارۀ آن عاملها برسد .در این تحقیق

برای سنجش این متغیر نیز از 1گویه به صورت اسمي (بله و

برای تقلیل مجموعه ای از سؤاالت پرسش نامه به چند متغیر

خیر) استفاده شده است .میانگین ( )Mean=2/7851و

اصلي ،از تحلیل عامل اکتشافي استفاده شده است .بدین

انحراف استاندارد ( )S=2/3212نشان مي دهد که در صد

صورت که ما در تحلیل عاملي  15پرسش را برای پیدا کردن

تعامل دانشجویان با همکالسيها خود در حد باالیي قرار دارد

متغیرهای اساسي تحقیق که بهعنوان عـوامـل جـامـعهپذیری

و ضریب روایي (آلفا =  )2/76همساني گویهها با یکدیـگر را

مـ طرح گـ ردیده اند ،آزمودیم .برای استفاده از آزمون تحلیل

نشان مـيدهد (جدول.)1

عاملي ابتدا شاخص  KMOمحاسبه گردید .که برمبنای
ماتریس همبستگي دو به دو متغیرها این آماره  2/832بوده

جدول )4متغير تعامل با همكالسيها
متغير
آیا در گروه شما دانشجویي هست که شما:
در رابطه با مسائل شخصي خود با او صحبت کنید.
اغلب در مورد دیگر عالیق علمي خود با او
صحبت کنید.
اغلب درباره رشته تحصیلي او با ایشان
صحبت کنید
بیشتر با او در گفتگوهای اجتماعي شرکت کنید

است .بنابراین بر مبنای این آماره که باالتر از  2/72است.

درصد تعامل

مـيتوان تحلیل عاملي را روی این مجموعه از گویهها انجام

2/7313

داد .با توجه به جدول محاسبات تحلیل عوامل سه عامل
مشخص شد که با توجه به هدف پژوهش و مفهوم سؤاالت،

2/8262

سه سازه ( عامل ) به صورت زیر تعریف شده اند :گویههای 1

2/8229

و  2و  3و  1و  5در جدول  6روی عامل ( )1وزن نشان

2/7836

دادند که با نام حمایت علمي استادان نامگذاری شد.
جدول  )5متغير جو حمایتي گروه آموزشي براي فعاليتهاي پژوهشي

 - 5جوحمایتي گروه آموزشي براي فعاليتهاي

گویه ها

پژوهشي

گویه های زیر تا چه حد در

برای سنجش این متغیر از 1گویه روی یک طیف 3

گروه آموزشي شما صادق

درصد

بسیار صادق

است؟

درجهای( ،صادق  ،تاحدی صادق  ،اصالً صادق نیست)

تا حدی

اصال صادق

صادق

نیست

محیطي آموزشي که میل به

استفاده شده است .میانگین( )Mean=2/227و انحراف

پژ وهش را در بین دانشجویان

استاندارد( )Sd=2/521نشان مي دهد که جو حمایتي

تشویق ميکند.

گروههای آموزشي برای فعالیتهای پژوهشي دانشجویان

محیطي که تبادل پژوهشي

دکتری در حد مطلوبي قرار ندارد( .آلفا =  )2/73نیز

بین دانشجویان و استادان را

هـمساني قابل قبول گویههای در نظر گرفته شده برای

تبلیغ ميکند.

این متغیر را نشان ميدهد (جدول .)5

11/2

19/1

56/7

52/2

32/1

32/6

محیطي که در دانشجویان
اعتماد به نفس الزم برای

همچنین به منظور مشخص کردن ترکیب متغیرها

13/1

11/8

11/8

پژوهش را ایجاد ميکند

برای پید ا کردن متغیرهای زیر بنایي واصلي مجموعه ای از

ایجاد فرصت کافي برای

سؤاالت تحقیق ،از روش تحلیل عاملي اکتشافي استفاده شده

دانشجویان تا بتوانند در

است .تحلیل عاملي بر این فرض مبتني است که متغیرهای

فعالیتهای پژوهشي استادان

13/1

11/8

13/3

شرکت کنند

مشاهده شده (انـدازهگیری شده) ،ترکیبهای خطي از
متغـ یرهای فـ رضي (با عامـلهای) زیـ ربنایيتر هستند؛ یعني

گویههای  6و  7و  8و  9و  12در جدول  6روی

وجو د یک مجموعه از عاملهای زیربنایي و یک مجموعه از

عامل( ) 2وزن نشان دادند که همکاریهای علمي در گروه

متغیرهای مشاهده شده ،مفروض گرفته ميشود و فرض بر

آموزشي نام گذاری شد .گویههای 11و  12و  13و  11و 15

این گذاشته مي شود که ،بین این دو مجموعه ،یک رابطه

در جدول باال روی عامل ( ) 3وزن نشان دادند که تشویق

خاص وجود دارد و روش تحلیل عوامل این رابطه را به کار

فعالیتهای علمي دانشجویان نامگذاری شد.
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 - 2مشخصات نمونه آماري

نیز حدود متوسط خود را ارزیابي کرده اند .واریانس سن

 38/8درصد نمونه آماری را زنان و  61/2درصد را مردان

شرکتکنندگان در تحقیق  13و دامنه سن  26تا  39است.

تشکیل مي دهند 66/9 .در صد دانشجویان دکتری در حال
حاضر مشغول نوشتن پایان نامه خود نیستند .نظر 85/1درصد

 - 1نتایج تحقيق

از دانشجویان درباره شغل آینده خود ،استادی دانشگاه و 2/7

برای بررسي وآزمون فرضیههای تحقیق از ضریب همبستگي

درصد نیز مدیرآموزشي و  1/5درصد کارمند و  6/7درصد

پیرسون استفاده شده است که نتایج آن در جدول  7نشان داده

پژوهشگر و  2/7مشاور و  5/8در صد نیز سایر موارد است.

مي شود .ماتریس ضرایب همبستگي متغیرهای تحقیق در زیر

 12/3درصد دانشجویان خود را در گروه آموزشي میان

نشان داده شده است.

بهترینها و  15/5درصد میان باالتر از متوسط و  11/2درصد
جدول )2تحليل عاملي گویههاي تحقيق
گویهها

1ـ در دسترس بودن استادان برای
مباحث پژوهشي در خارج از کالس
2ـ تماس راحت با استادان در امور دانشگاهي
3ـ اطالع استادان از مشکالت و
دغدغههای دانشجویان
1ـ مشاوره دانشگاهي با استادان
5ـ ارائه فعالیتهای پر بار در کنار
فعالیتهای معمولي کالس
6ـ در نظر گ رفتن خود در بحث با استادان
به عنوان یک دانشجو تا پژوهشگر
7ـ برخورد استادان به چشم یک همکار
با دانشجو
8ـ اساتید دانشجو را به چشم یک
پژوهشگر جدی ميبینند
9ـ من بیشتر در کنار استادانم دیده
ميشوم تا با همکالسانم
12ـ روشن بودن انتظارات از دانشجو
در این گروه
11ـ درگیر کردن دانشجو با فعالیتهای
پژوهشي در گروه

بار عاملي دوران نیافته

مقادیر ویژه

اشتراکها

بار عاملي دوران یافته

عامل1

عامل2

عامل3

عامل1

عامل2

عامل3

5/362

2/622

- 2/112

2/319

2/821

2/117

2/199

2/692

1/168

2/621

- 2/191

2/235

2/789

2/191

2/269

2/661

1/172

2/633

- 2/151

2/111

2/652

2/212

2/292

2/529

2/956

2/632

- 2/322

- 2/228

2/632

2/261

2/328

2/559

2/923

2/728

- 2/313

- 2/211

2/531

2/179

2/311

2/112

2/852

2/732

- 2/126

- 2/132

- 2/213

2/771

2/179

2/671

2/726

- 2/322

2/158

2/178

2/327

2/722

2/152

2/627

2/693

2/557

2/333

- 2/376

2/372

2/696

- 2/129

2/633

2/591

2/639

2/115

2/113

2/292

2/579

2/168

2/118

2/511

2/517

2/736

2/152

2/221

2/258

2/691

2/185

2/121

2/552

2/213

2/117

2/316

2/162

2/595

2/182

12ـ تشویق دانشجویان به وسیله
استادان به عضویت در

2/319

2/319

2/276

2/186

2/535

2/186

2/539

2/611

سازمانهای تخصصي
13ـ رفتار استادان با دانشجو به عنوان
همکار
11ـ تأ کید استادان به فعالیتهای
پژوهشي در گروه
15ـ بهترین منبع بودن اطالعاتي دانشجویان
در خصوص نیازهای علمي گروه

2/319

2/612

- 2/135

2/325

2/158

2/171

2/532

2/529

2/297

2/712

- 2/186

2/192

2/275

2/185

2/161

2/322

2/252

2/576

2/135

- 2/312

2/121

2/151

2/529

2/372
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جدول  7نشان ميدهد که ایفای نقش محقق با

همبستگي معنيداری دارد ( )r=2/178و با بقیه متغیرها رابطه

مجموعه ای از متغیرهای مستقل در نظ ر گرفته شده ،

معني داری ندارد .بنابراین از میان متغیرهای در نظر گرفته شده

همبستگي معني داری دارد .ایفای نقش محقق با عضویت

برای ارزیابي میزان تأثیرات جو گروه آموزشي  ،تنها همکاریهای

در سازمانهای تخصصي پژوهشي  ،همبستگي مثبت و قوی

دانشگاهي تأ ثیرگذار است و بقیه متغیرها یعني متغیرهای تشویق

معني دار دارد ( )r=2/316بنابراین فرضیه اول تأیید

دانشجویان به فعالیتهای پژوهشي  ،حمایت علمي استادان ،

ميشود .همین امر نشان مي دهد که مؤسسههای فوق در

تعامل همکالسيها با یکدیگر  ،جوحمایتي گروه آموزشي برای

زمینه آمادهسازی دانشجویان دکتری با نقشهای محقق

فعـالیتهایي پژوهشي معنيدار نميباشند .نقش همکاریهای

عاملي اساسي محسوب ميشوند .مؤسسههای پژوهشي

دانشجویي در جامعهپذیری دانشجویان دکتری به وسیله محققان

خارج دانشگاه که عمدتاً صنعتي و پژوهشي هستند حلقه

دیگر نیز اثبات شده است .مثالً اندرسون طي تحقیقاتي که در بین

ارتباط بین اجتماعات علمي درون دانشگاه و صنعت و

 11هزار دانشجوی دکتری در رشتههای مختلفي داشته به این

جامعه هستند .این مؤسسهها به دلیل تغییرات سریع در

نتیجه رسید که همکاریهای دانشگاهي در جامعهپذیری

عرصه اقتصاد در ونیاز به دانش روز در تغییرات برنامههای

دانشجویان دکتری عاملي اساسي است .تالشهای مشترک

دانشگاهي تأث یر ميگذارند و دانشگاه را از رکود علمي باز

دانشجویان با یکدیگر و با گروهها و رشتههای دیگر به ارائه

مي دارند .در نمونه تحقیق  ،عضویت دانشجویان دکتری در

نمونههای تحقیقي و مقالههای علمي در مجلههای علمي منجر

سازمانهای تخصصي و پژوهشي بیرون دانشگاه در حد

ميشود [ .]16اجتماعات علمي درون دانشگاه و گروههای

پاییني قرار داشت ( 2/1791درصد) .که نشان دهنده ضعف

آموزشي در مدل وایدمن و همکاران [ ] 12به عنوان عامل

ارتباطات دانشجویان با مؤسسات پژوهشي بیرون از

اسـاسي تبیینکننده فـ رایندهـای جـامعهپذیری دانشجویان

دانشگاه از یک سو و ارتباط کم دانشگاه و جامعه از سوی

دکتری با نقـش محقـق عنـوان شده اند .این که چرا جو گروه

دیگر است .این یافته با مطالعات پژوهشگران دیگر هم -

آموزشي نميتواند فرایند جامعهپذیری در دانشجویان را توضیح

سوست که عنوان کردهاند « ارتباط علمي بین دانشگاه و

دهد عاملي است که محققان و پژوهشگران از آن با عنوان

بخش صنعت در انتقال نتایج علمي به این بخش و استفاده

«ضعف و پراکندگي اجتماعات علمي درایران» عنوان کردهاند

کاربردی از آن  ،تأمین بودجههای علمي  ،ایجاد ایدههای

[ .]17 ، 16در ایران کنوني در دانشگاهها هنوز اجتماعات علمي

جدید علمي مؤثر است .در بیشتر دانشگاهها دفاتر ارتباط

پایدار شکل نگرفته و محیط حمایتي برای فعالیتهای پژوهشي

دانشگاه با صنعت ایجاد نشده است» [.]11

وجود ندارد (میانگین  2/227درصد از  3برحسب صادق بودن
گویهها برای محیطي که نامناسب برای فعالیتهای پژوهشي

ایفای نقش محقق با همکاریهای دانشگاهي

جدول  )1ماتریس ضرایب همبستگي متغيرهاي تحقيق()n=732
متغیرها

3

1

1

2

 - 1ایفای نقش محقق

1

- 2عضویت در سازما ن تخصصي پژوهشي

**2/316

1

- 3همکاری های دانشگاهي

*2/178

2/127

1

- 1تشویق دانشجویان به فعالیت های پژوهشي

2/291

2/272

* *- 2/535

1

5

6

- 5حمایت عملي استادان

2/112

*2/175

2/119

*2/187

1

 - 6تعامل علمي با همکالسي ها

2/155

2/119

2/282

2/259

**2/281

1

2/122

2/227

**2/672

**2/662

**2/238

2/2322

 - 7جو حمایتي گروه آموزشي برای
فعالیت های پژوهشي
* معنيدار در سطح )) p * >2/25
** معنيدار درسطح )(p >2/21
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است) از وجود جو حمایتي اندک در دانشکدههای مورد بررسي

( F=1/611و )Sig=2/252و حمایت علمي استادان برای

حکایت ميکند .بنابر این عوامل درون گروه آمـوزشي نمـيتواند

فعالیتهای پژوهشي ( F=1/798و .)Sig=2/222بنا به ماهیت

فرایندهای جامعهپذیری دانشجویان را توضیح دهد .این یافتهها

متفاوت جامعهپذیری دو جنس در قلمروهای فرهنگي ،

با یافتههای سایر محققان همسوست که عنوان کردهاند «یافتهها از

سیاسي و اجتماعي  ،انتظار ميرفت که در پهنه علم و آماده -

نبود فرایندها جامعهپذیری در آموزش دانشجویان و ضعف

سازی برای نقش محقق نیز کارگزاران جامعهپذیری رفتارهای

فضاهای هنجاری و نمادین در دانشگاهها حکایت ميکند» [.]16

متفاوتي را برای دو جنس انجام دهند .نتایج فرضیه ما در
جدول  9ذکر شده است.

برای بررسي فرضیه ( )3از آزمون تحلیل واریانس
( )Fتفاوت میانگینها برای چند گروه مختلف (برای بررسي

با توجه به جدول  9ميتوان گفت هرچند ایفای نقش

میانگینها تفاوت رشتههای مختلف  ،درایفای نقش محقق) و

محقق  ،بین دو جنس تفاوت معني داری ندارد  ،اما بین تشویق

از آزمون) (T-Testبرای گروههای مستقل (برای بررسي

دانشجویان به فعالیتهای پژوهشي ،همکاریهای دانشگاهي  ،جو

تفاوت میانگینهای جنس درایفای نقش محقق) استفاده شده

حمایتي برای فعالیتهای پژوهشي و عضویت در سازمانهای

است .وایدمن و همکاران [ ]12گـ زارش دادهاند که

تخصصي پژوهشي ،بین دو جنس تفاوتهای معنيداری وجود

جـامـعهپذیری در بین رشتههای گوناگون علمي تفاوت دارد

دارد .این یافتهها نشان از برخورد دوگانه محیطهای آموزشي

وکارگزاران جامعهپذیری در بین رشتههای مختلف  ،بر

عالي در حمایت و تشویق دانشجویان دکتری  ،فارغ از جنس  ،به

حسب ویژگيهای غالب در آن رشته با دانشجویان تعامل

نقشهای محققي دارد .عضویت در سازمانهای تخصصي و

متفاوتي دارند .نتایج آزمون واریانس یک طرفه این فرضیه را

همکاریهای دانشگاهي برای دو جنس نیز متفاوت است.

تأیید ميکند .در جدول زیر تنها عوامل معنيدار ذکر شدهاند.

برای نشان دادن این که متغیرهای مستقل تحقیق تا چه

جدول  8نشان مي دهد که ایفای نقش محقق در

مقد ار توانسته اند واریانس متغیر وابسته (مشـارکت در

بین دانشکدهها با ( F=3/516و )sig=2/222معني دار است.

فعـالیتهای پژوهشي) را تبیین کنند از رگرسیون چند متغیری (با

یعني نتیجه جامعه پذیری (دانشجوی دکتری مشارکتکننده

روش گام به گام) استفاده شده که نتایج آن به شرح زیر است:

در ایفای نقش حرفهای محقق) بین دانشکدهها و رشتههای

نتایج تحلیل رگرسیوني چند متغیره (با روش گام به

مختلف  ،تفاوت دارد .همچنین تفاوتهای معنيدار

گام) نشان مي دهد که تنها ( 2/198ضریب تعیین تعدیل شده)

رفتارهای کارگزاران جامعهپذیری نیز معني دار است .تشویق

درصد از تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای عضویت در

دانشجویان به فعالیتهای علمي در دانشکدههای مختلف با

سازمانهای تخصصي ،همکاریهای دانشگاهي و رشته تحصیلي

جدول  )1نتایج آماري تحقيق
عامل ها

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

نسبت F

سطح معني داری

تشویق دانشجویان به

بین گروهي

8/279

25

2/323

1/611

2/252

درون گروهي

22/266

123

2/221

کل

28/739

128

بین گروهي

3/567

25

2/113

درون گروهي

8/175

123

2/279

کل

11/713

128

بین گروهي

3/582

25

2/113

درون گروهي

1/191

123

2/211

کل

7/771

128

فعالیت¬های پژوهشي

حمایت علمي استادان

ایفای نقش محقق
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3/516

2/222

2/222
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جدول )1آزمون  Tب ين جنس و متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق
عاملها

همکاری های دانشگاهي

آماره
زن

مرد

میانگینها 1/9962 2/3631

جو حما یتي برای

ایفای نقش محقق تعامالت با همکالسي ها حمایت علمي استادان

فعالیت های پژوهشي

عضویت در سازمانهای
تخصصي پژوهشي

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

2/6123

3/2769

2/6118

3/1731

2/5211

2/1722

2/8112

2/7152

2/6677

2/6683

2/2317

2/2962

T

1/783

- 2/838

1/823

2/667

1/188

- 2/211

2/229

معنيداری

2/222

2/225

2/222

2/526

2/237

2/991

2/217

جدول  )72رگرسيون گام به گام براي متغير وابسته (ایفاي نقش محقق)
متغیر ها

B

Beta

T

Sig

ثابت

2/131

-

19/892

2/222

2/216

2/315

3/788

2/222

رشته

2/228

2/193

2/312

2/222

همکاریهای دانشگاهي

2/152

2/239

2/831

2/225

عضویت در سازمانهای تخصصي

آماره ها
R=2/159
R square=2/212
Square=2/198Adjusted R
F=16/772
Sig=2/222

تبیین ميشود و تأ ثیر بقیه متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده

دکتری با یکدیگر  ،در نشان دادن جو حمایتي گروه آموزشي ،

معنيدار نیست .بقیه واریانس متغیر وابسته به وسیله متغیرهای

معني دار نیست .در حالي که چه از لحاظ تجربي و چه از

خارج از مدل تبیین ميشود .عدهای از پژوهشگران عرصه آموزش

لحاظ نظری  ،تعامالت دانشجویان با یکدیگر  ،در ارزیابي جو

عالي معتقدند که روشهای فردگرایانه آموزش در دانشگاهها و

گروه آموزشي مهم تشخیص داده شده است [ .]18این که

مؤسسات آموزش عالي مهمترین مشکل نظام آموزش عالي است

چرا تعامالت دانشجویان با همکالسيها در ارزیابي جو

[ .]16بر اساس نظریات این پژوهشگران  ،یعني عوامل درون -

حمایتي گروه آموزشي برای فعالیتهای پژوهشي معنيدار

دانشگـاهـي نمـيتوانند ،فرایند جامعهپذیری دانشجویان را توضیح

نیست .سؤ الي است که با توجه به شکل منفرد و جداگانه

دهند و این تحقیق با تحقیقات گذشته در این مورد همسوست.

تحقیقات دانشجویان دکتری قابل تبیین است .در درجه دوم

برای آن که نشان داده شود که متغیرهای در نظر

در نظام د انشگاهي آموزش محور  ،شیوههای مشـارکتي و

گرفته شده برای بررسي تأثیر جو دروني گروه آموزشي ،

هـمگروهـيها و تعامالت دانشجویـان در فعـالـیتهای

جامعیت دارند و یا نه؟ از رگرسیون گام به گام استفاده شده

نمـيتواند  ،نشان دهنده جو گروه آموزشي باشد.

است که نتایج آن در جدول  12ارائه ميشود.
نتای ج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان ميدهد که

 - 1نتيجه گيري

تنها سه متغیر در نظر گرفته شده برای ارزیابي میزان

جامعهپذیری دانشجویان دکتری با نقش محقق  ،1بوده است.

تأثیرگذاری اجتماعـات درون گـ روه آمـوزشي روی

دانشجویان دکتری به دلیل دستیابي به دانش پیشرفته ،عامالن

جـامـعـهپذیری  ،دانشجویان دکتری با نقشهای محققي ،

اصلي اجرا و ایفای نقشهای پژوهشگری و تحقیق هستند.

معنيدار است ؛ اما همین عوامل  ،توانستهاند جو حمایتي گروه

پژوهش و تحقیق به عنوان شغل وحرفه دانشجویان دکتری

آموزشي برای نقشهای پژوهشي را به مقدار ( )2/572درصد

محسوب ميشود و جامعهپذیری در این معنا نوعي

توضیح دهند .یافته متناقض این است که تعامالت دانشجویان

1. Sc h o la rly Role
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جامعه پذیری شغلي برای دانشجویان دکتری است ،در حالي که

دارد» [ .]22یافتههای این تحقیق همسو با محققان دیگر در

نهادهای اولیه برای آمادهسازی و آشناسازی شغلي و حرفهای

این زمینه نیست که عنوان کردهاند «تبادل علمي دانشجویان

افراد عمدتاً و در درجه اول ،نهادها و کارگزاران ،محیط و جو

با یکدیگر و با استادان داخل و خارج از دانشگاه عامل مهـمي

آن حرفه است .تحقیق حاضر در زمینه آمادهسازی دانشجویان

است که بر مشـارکت دانشجویـان در فـعـالـیتهـای

دکتری برای ایفای نقش محقق ،نشان مي دهد که کارگزاران و

پـژوهـشي تـأثـیـر ميگذارد» [ .]21از آنجا که جامعه آماری

جو آمـوزشي نميتواند فـرایند جـامعـهپذیری دانشجویان را

این محققان دانشجویان کارشناسي وجامعه آماری تحقیق

توضیح دهد .چرا که محیط آموزشي درجامعهپذیری

حاضر دانشجویان دکتری است  ،به نظر ميرسدکه با ورود به

دانشجویان دکتری تأثیر اندکي داشته و مدل در نظر گرفته شده

مراتب باالتر تعامالت و ارت باطات دانشجویان با استادان

تنها توانسته است  2/212درصد واریانس جامعهپذیری

کاهش ميیابد .از طرف دیگر محققان دریافتهاند که «میزان

دانشجویان دکتری با نقش محقق را نشان دهد .این یافته با

همکاریهای استادان با دانشجویان کارشناسي ارشد دو برابر

یافتههای دیگر محققان که تحقیقات موردی در یکي از

همکاریهای آنان با دانشجویان دکتری ميباشد .همکاریهای

دانشگاهي کشور داشته اند همسوست.

استادان با دانشجویان دکتری در اجرای طرحهای پژوهشي به

«وضع یت ساختار اجتماعي  -علمي ،بهویژه روابط بین

ترتیب در حدود  12و  36برابر کمتر از همکاری با دانشجوی

استادان ،تعامل دانشجو  -استاد ،وضعیت و تجهیزات کمک

کارشناسي وکارشناسي ارشد است» [ .] 22دانشجویان

آموزشي و پژوهشي ،نظارت حرفه ای استادان بر فـعالیتهای

کارشناسي ارشد در مقایسه با دانشجویان دکتری از انگیزش

دانشجویان و نهایتاً اثربخشي دانشگاهي از دیدگاه دانشجویان

بیشتری برای ورود به مراحل باالتر و ارتقای مدرک

کارشناسي ارشد و دکتری دانشگاه تهران ،در سطح پایین و به

تحصیلي دارند و تعامالت با استادان برای این امر عاملي

طور منفي ارزیابي شده است .به طور قطع این وضعیت آثار

اساسي است و این امر اختالف همکاریهای دو دسته از

نامطلوبي بر کیفیت تحصیلي دانش آموختگان دوره تحصیالت

دانشجویان تحصیالت تکمیلي را ميتواند تبیین کند .بنابر این

تکمیلي این دانشگاه خواهد گذاشت» [ .] 19در این تحقیق نیز

ميتوان نتیجه گرفت که در « ارتباطات بین استادان و

تأیید شد که محیطهای آموزشي نقش اندکي در جامعهپذیری

دانشجویان روزبه روز در حال کاهش است و ميتوان انتظار

دانشجویان دکتری دارند وجامعهپذیری بیشتر با متغیرهای

داشت که این فرایند به بحران در تربیت دانشجویان باکیفیت

خارج از محیطهای گروه آموزشي قابل تبیین است.

بینجامد» [.] 22

برخي از محققان فرایندهای موجود در جامعهپذیری

از جمله یافتههای دیگر این تحقیق نقش بسیار مهم

فعلي دانشجویان نظام آموزش دانشگاهي ایران را بر اساس

سازمانهای تخصصي پژوهشي در جامعهپذیری دانشجویان

انگیزهها فردی  ،عنوان کردهانـد و تأ ثیر انـدک گـروههای

دکتری است .طي تحقیقاتي که رایت [ ] 22انجام داد به این

آموزشي در جامعهپذیری دانشجویان را بحـران و مسئله

نتیجه رسید که عضویت دانشجویان در این مؤسسهها باعث

آمـوزش عالـي ایران مـي دانند « بر اساس شرایط فردگرایانه

تجانس بیشتر اعتقادات دانشجویان با نمونههای حرفهای و

آموزش کنوني  ،موفقیت و پیشرفت تحصیلي دالیل فردی

متعهد محققا ن در زمینه رشته خود ميشود .این سازمانها از

جدول ) 77نتایج تحليل رگرسيون گام به گام براي ارزیابي متغيرجو حمایتي گروه آموزشي براي فعاليتهاي پژوهشي
متغیر ها

B

Beta

T

Sig

ثابت

3/271

-

8/516

2/222

تشویق دانشجویان به فعالیتهای پژوهشي

- 2/619

- 2/128

- 6/211

2/222

همکاری های دانشگاهي

2/352

2/137

6/182

2/222

حمایت علمي استادان

2/115

2/112

2/187

2/231

32

آماره ها
R= ./765
R square=2/585
Adjusted R
Square=2/572
F=15/117
Sig=2/222
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یک سو میدانهای تمرین و کارکشتگي دانشجویان و از طرف

 - 1درگیر کردن دانشجویان دکتری در فعالیتهای

دیگر رابط بین صنعت و دانشگاه و همچنین جامعه و دانشگاه

پژوهشي استادان برای آشناسازی و آمادهسازی دانشجویان  ،با

هستند و تحوالت و دگرگونيهای هر دو حوزه را به یکدیگر

روندهای پژوهش و تحقیق ؛

باز مينمایند .همچنین دانشجویان از طریق عضویت در

 - 5ایجاد سازمانهای تخصصي پژوهشي در دانشگاه و

سازمانهای تخصصي  ،با مدلهای نقش در این سازمان آشنا

برقراری روابط این سازمانها با سازمانهای پژوهشي بیرون

شده و برای ایفای نقش حرفهای آماده ميشوند [.] 22

دانشگاه و عضویت دانشجویان دکتری در این سازمانها؛ زیرا
یافتههای تحقیق نشان مي دهد که دانشجویان به میزان اندکي

یافته دیگر این تحقیق تفاوت های عواملین

در این سازمانها عضوند (میانگین )2/171؛

ونهادهای جامعه پذیری در بین رشته ها و جنس ها ست .
در باره جنس یافته های این تحقیق با نظر ی ات دیگر

 - 6با توجه به آن که محیط حمایتي برای فعالیتهای

م حققان ه ـ م سوست که عنوان کرده اند « در کالس های

پژوهشي در این تحقیق کم و اندک محاسبه شد

درس  ،پسران و مردان بیشتر از دختران و زنان درگی ر

(میانگین )2/227پیشنهاد ميشود گروههای آموزشي  ،محیط

مي شوند (مشارکت مي کنند)  ،پسران در مباحث کالسي

حمایتي برای فعالیتهای پژوهشي دانشجویان دکتری

بیش تر از دختران صحبت و بحث مي کنند  ،دختران و

ایجاد کنند و فعالیتهای پژوهشي دانشجویان دکتری را

زنان دانشجو در مقایسه با پسران و مردان کم تر از سوی

تشویق کنند ؛
 - 7با توجه به این که یافت ه ها از برخورد دوگانه

اس ت ا دان و دانشگا ه تشویق مي شوند » [ . ] 23
تحلیل ت ـ فاوت های جامعه پذیری در بین رشته -

گرو ه های آموزشي نسبت به دو جنس حکایت مي کن د

های مختلف به دلیل کانوني نبودن این مورد  ،در ای ن

پیشنهاد مي شود که قدم های مثبتي در از بین بردن

تحقیق  ،انجام نشده است  ،اما خود یافته متفاوت بودن

برابری های جنسیتي در عر صه بر خورد با دو جنس ب ه

تشویق دانشجویان به فعالیت های پژوهشي  ،حمایت

وسیله کارگزاران جامعه پذیری در درون گروه آموزشي

علمي استادان از دانشجویان وایفای نقش محقق از سو ی

صورت گیرد  .این کار مي تواند با آشنا سازی کار گز اران

دا نشجویان  ،در بین رشته های مختلف  ،ضمن تأکید بر

جامعه پذیری با تبعیضات صورت گرفته در گروهای

فرهنگ رشتهای  ،1مي تواند مشوق انجام پژوهش هایي در

آموزشي و دادن آموزش به آن ها صورت گیرد .

این مورد باشد .
با توجه به یافتههای تحقیق پیشنهادهای زیر را

References

منابع

ارائه ميدهیم:

[1] R. K. Merton, G. Reader, P. L. Kendall, 1957,

"The student physician", Cambridge, MA:Harvard

 - 1ایجاد یک جو حمایتي گروه آموزشي در خصوص

University Press

آمادهسازی دانشجویان دکتری برای ایفای نقش محققي و
پژوهشگری  ،ضروری است .زیرا یافتههای تحقیق نشان دهنده

[ ]2بزاز جزایری  ،سید احمد « ، 1383 ،کاربست رویکرد

آن است که جو گروه آموزشي در جامعهپذیری دانشجویان

مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالي»  ،میزگرد بررسي
ارتقای کیفیت آموزشهای دانشگاهي ؛ به اهتمام دانشکده علوم

دکتری با نقش محقق تأثیر اندکي دارد؛

تربیتي و روانشناسي دانشگاه شهید بهشتي و مؤسسة پژوهش و

 - 2ارائه چند واحد درسي دوره دکتری به صورت کار

برنامهریزی آموزش عالي  .تهران :مرکز چاپ و انتشارات

گروهي مشترک تا تعامالت دانشجویان با یکدیگردر انجام

دانشگاه شهید بهشتي.

فعالیتهای پ ژوهشي بیشتر شود ؛
 - 3پژوهش ـ محور کردن کالسهای درس دکتری تا

[ ]3محمدی ،

تعامالت دانشجویان با محققان دیگر و با استادان افزایش یابد ؛

رضا ،

فتحآبادی ،

جلیل ،

یادگارزاده ،

غالمرضا  ،میرزا محمدی  ،محمدحسن  ،پرند  ،کورش ،
 « ، 1385ارزشیابي کیفیت در آموزش عالي :مفاهیم  ،اصول ،

1. Disiplinary culture

37

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

program: The teacup adventure ", International
Studies in Educational Administration, 27(1),

 مرکز انتشارات سازمان سنجش:  تهران، » معیارها، روشها
. چاپ اول، آموزش کشور

pp. 61– 69.

[1] Izadi,

 «تأ ثیر ارتباطات علمي بر تولید، 1386 ،  اکرم، ] محمدی11[
.52- 75

[5 ]

doctoral experience, and the departmental
environment", Review of Higher Education,
19(3), pp. 325– 326.

23- 38 صص، 12 شماره، ریزی در آموزش عالي

 مجموعه مقاالت.»اعتدال کیفیت آموزش دانشگاههای کشور

 انگیزشها و چالشهای تولید،  «عوامل، 1387، فرهاد خسرو

 انتشارات دانشگاه:  تهران. سمینار کیفیت در آموزش عالي

،  فصلنامه سیاست علم و فناوری، »دانش در بین نخبگان علمي

. شهید بهشتي

.71- 85 صص، 2  شماره، سال اول

[8] Tierney, W. G. , and Rhoads, R. A. ,1991,

[18] Weidman and Elizabeth L. Stein ,2223,

"Faculty socialization as cultural process: A

"Socialization of doctoral student to academic
norms", Research in Higher Education, Vol. 11,

mirror of institutional commitment, ASHE-ERIC
Higher
Education
Report",
no.
93– 6.
Washington,DC: The George Washington
University, School of Education and Human
Development.

No. 6, December.

 «بررسي، 1382،  هادی، مرجایي، محمود،] قاضي طباطبایي19[

[9] Brim, O. G. , Jr. , and S. Wheeler
(Eds.),1966, "Socialization after childhood: Two

عوامل مؤثر س بر خود اثر بخشي دانشگاهي دانشجویان
کارشناسي ارشد و دکتری دانشگاه تهران» فصلنامه پژوهش و

essays", New York: Wiley, pp. 1– 19.

.31- 57 صص، 19 شماره، برنامهریزی در آموزش عالي

[12]

 «تعامالت و ارتباطات، 1385 ،  محمد امین، ] قانعي راد22[

Thornton, R. , and Nardi, P. M. ,1975, "The

dynamics of role acquisition", American Journal
of Sociology, 82(1), pp. 872– 885.

، »)در جامعه علمي (بررسي موردی رشته علوم اجتماعي
.تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

[11] O’Toole, J., 1996, "Forming the future:
Lessons from the Saturn Corporation",
Cambridge, MA:Blackwell Publishers.

،  چیذری،  غالمرضا، پزشکيراد،  سعید، ] فعلي21[
، محمد

[12] Weidman. J. c,Twale. D. J, Stein. E. L,
2221, "Socialization of graduate and professional

دانشجویان در فعالیتهای پژوهشي و تولید علم» فصلنامه
، 12 شماره، پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالي

student in higher education", ASHE-ERIC higher
education report volume 28, Number3,jossey-bass

.93- 127صص
in

Light, D. Jr., 1971, "Introduction: The

 «عوامل دروني – اجتماعي در، 1371،  ابوالقاسم، ] نوری7[

،  خاور،  ابوالقاسم،  طلوعي،  محمد امین، ] قانعي راد17[

"Changes

Indus trial Teacher

uses of doctoral training: Consideration of a
technique for the differentiation of scholarly effort
from research activity. Research in Higher
Education" 16: pp. 265– 282.

 فصلنامه پژوهش و برنامه، »انگیزش و کنشگری رشتهای

,1967,

Higher

[6] Braxton, J. M., Toombs, W., 1982, "Faculty

،  «تعامالت دانشجویان، 1386 ،  محمد امین، ] قانعي راد16[

C.

in

structure of the academic profession", Sociology
of Education 17: pp. 2– 28.

[15] Anderson, M. S. ,1996, "Collaboration, the

[22] Wright,

"Quality

,1996,

Education"; Journal of
Education: vol. 33, nu 2.

 صص، 1 شماره،  دوره هشتم، مجله جامعهشناسي ایران، »دانش

 « بررسي عوامل مؤثر بر مشارکت، 1385

M.

wilery company San Francisco.

the

[13] Twale, D. , and Kochan, F. ,1999,

occupational commitment of graduate sociology
students:A research note ", Sociological Inquiry,

"Restructuring
32

an

educational

leadership

فاروق امين مظفري ،رحيم يوسفي اقدم ،فصلنامه سياست علم و فناوري ،سال دوم ،شماره  ،3پاييز و زمستان 8311

37(1), pp. 55– 62.

صص.28- 15

[ ]23ودادهیر  ،ابوعلي « ، 1381 ،تکوین هویتي نوین
برای زنان در آموزش عالي»  ،مجله کتاب زنان  ،شماره، 15

33

