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یونس طاطاری ،دكتر بهروز مهرام ،حسین كارشکی
چکیده :هدف از مطالعهی حاضر بررسي نقش ادراك
دانشجویان تحصیالت تکمیلي از مؤلفههای برنامه درسي در
پیشبیني میزان انگیزش پژوهشي آنها است .بدین منظور
نمونهای متشکل از  039تن از دانشجویان مقطع کارشناسي
ارشد دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصیلي  ،0131-39به
روش طبقهای تصادفي انتخاب گردید .این مطالعه از حیث هدف
کاربردی ،از حیث روش ،توصیفي و از نوع همبستگي است .ابزار
مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامههای محققساخته ادراك
دانشجویان از مؤلفههای برنامه درسي و پرسشنامهی انگیزش
پژوهشي بود .برای گزارش و تحلیل دادهها از آمار توصیفي و
استنباطي استفاده گردید .شاخصهای آمار توصیفي همچون
تعداد ،میانگین ،انحراف معیار ،بیشینه و کمینهی نمرات و در
آمار استنباطي نیز از آزمونهای همبستگي پیرسون و رگرسیون
چندگانه استفاده شد .نتایج نشان داد که میان ادراك از
مؤلفههای درسي به صورت کلي و انگیزش پژوهشي 1550
همبستگي وجود دارد .نتایج ضریب همبستگي پیرسون نشان
داد که بین خردهمقیاسهای ادراك از مؤلفههای برنامه درسي
(ادراك از هدف ،محتوا ،روش و ارزشیابي) و انگیزش پژوهشي
دانشجویان همبستگي مثبت و معناداری دارد .نتایج رگرسیون
همزمان نیز نشان داد که متغیرهای پیشبین ميتوانند به
صورت ترکیبي  91درصد از تغییرات متغیر انگیزش پژوهشي را
تبیین کنند و از بین متغیرهای پیشبین ،دو متغیر ادراك از
هدف و ادراك از محتوا ميتواند متغیر مالك (انگیزش پژوهشي)
را پیشبیني کنند و سایر متغیرهای پیشبین (ادراك از روش و
ارزشیابي) بهتنهایي قادر به پیشبیني انگیزش پژوهشي نیستند.
بهصورت کلي ادراك دانشجویان از مؤلفههای برنامه درسي
قابلیت پیشبیني انگیزش پژوهشي را داراست ،این یافتهها مؤید
رویکرد خودتعیینگری است که بیان ميکند ادراکات حاصل از
محیط بر انگیزش تأثیر ميگذارد.
كلمات كلیدی :انگیزش پژوهشي ،ادراك از مؤلفههای برنامه
درسي ،دانشجویان تحصیالت تکمیلي.
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Abstract: The present study aimed to

'investigate the role of graduate students
perceptions from components of the
curriculum as the predictors of research
motivation. For this purpose, a sample of
039 graduate students was selected through
sampling from Mashhad Ferdowsi
University, Iran. This study was practical
in purpose and it was conducted within a
descriptive
approach
through
the
correlation method. The instruments
included a researcher made questionnaire
which evaluated the students' perceptions
of the components of curriculum. Another
questionnaire was developed for measuring
the sample's research motivation. The
results showed that there is a positive and
significant relationship between the
subscales of perception of the components
of the curriculum (purpose, content,
methods and evaluation) and research
motivation of students. From the variables
under study, perception of the purpose and
perception of content could predict the
research motivation. As a whole perception
of the components of the curriculum
involve the predictability of research
motivation. These findings could confirm
the self-determination approach which
suggests that perceptions of the
environment affect the motivation.
Keywords: Research motivation,
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مقدمه
پژوهش یکي از اساسيترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعهی همهجانبهی یک کشور
است .در چند دههی اخیر ،آموزش عالي به رشد دورههای تحصیالت تکمیلي اقدام نموده است.
اهمیت اساسي تحصیالت تکمیلي به خاطر توأم ساختن آموزش و پژوهش در این دوره ميباشد
(نیلي ،نصر و اکبری .) 0101 ،با توجه به اهمیت بروندادهای پژوهشي ،بررسي فرایندها و عوامل
مؤثر بر آن ها حائز اهمیت است که در این میان داشتن انگیزش پژوهشي ،نقش اساسي در انجام
پژوهش های بیشتر و مؤثرتر دارد .انگیزش موجب هدایت رفتار به سمت اهداف ،افزایش تالش و
انرژی ،استمرار در فعالیت و بهبود عملکرد ميشود (توحیدی و جباری0100 ،؛ وانستن کیستا،
سیمونس ،لنس ،شلدون و دسي0119 ،0؛ تال .)0119 ،0بر این اساس ،نیاز است که عوامل مؤثر
بر انگیزش دانشجویان برای انجام پژوهش ،مورد بررسي قرار گیرند .نظریههای متعددی در مورد
انگیزش مطرح شده است که نظریههایي مانند انسانگرایي و شناختي ،انگیزش را حاصل باورهای
آموختهشدهی فرد دربارهی ارزشمندی خود ،توانایيها و قابلیتهای خود ،خودپندارهی تحصیلي،
اهداف و انتظارات فرد برای کسب موفقیت یا شکست و احساسات مثبت و منفي (کنجکاوی و
اضطراب) تلقي ميکنند .در واقع ،آنها بر اهمیت انگیزش دروني تأکید دارند (بیابانگرد:0109 ،
 .)910برخي دیگر از دیدگاهها مانند رفتارگرایان ،بر اهمیت عوامل بیروني مهمي مثل دریافت
حمایت اجتماعي و عاطفي ،توجه دلسوزانه ،احترام و تشویق از سوی افراد مؤثر (مانند کسب
موفقیت برای معروف شدن) بر انگیزش پژوهشي تأکید داشته (معین الغربایي و فدایي )0100 ،و
بر اهمیت انگیزش بیروني در رفتار تأکید دارند (بیابانگرد.)910 :0109 ،
9
پژوهشگران مختلف (مانند شانک0330 ،1؛ سیلر ،هولتون ،باتس ،بارند و کاروالو )0110 ،
معتقدند که عوامل دروني و عوامل برونفردی بر انگیزش پژوهشي مؤثرند .برخي از پژوهشگران،
نقش عوامل برونفردی را بر انگیزش پژوهشي مؤثرتر دانستهاند؛ به عبارتي ،تنها عامل یا
مهمترین عامل مؤثر بر انگیزش پژوهشي را عوامل برونفردی دانستهاند (کان0111 ،5؛ آیتیو،1
 .)0100با این وصف ،اگرچه پژوهشي که مستقیماً به نقش پیشبینيکنندگي مؤلفههای برنامهی
درسي در میزان انگیزش پژوهشي دانشجویان تحصیالت تکمیلي پرداخته باشد ،یافت نشد؛ اما
پژوهش های زیادی در راستای تأثیر عوامل بیروني بر انگیزش و انگیزش پژوهشي صورت گرفته
0. Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon & Deci
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است که در این پژوهشها به نقش عواملي از جمله محیطهای مختلف یادگیری ،خصوصیات
مدرسه و کالس درس ،محتوای آموزشي ،روشهای مختلف آموزش ،کیفیت تدریس ادراكشده،
ساختار ارزشیابي ادراك شده و مواردی از این قبیل ،بر انگیزش و انگیزش پژوهشي به صورت
مجزا پرداخته شده (سیدجوادین0100 ،؛ اردن سان و فدر0111 ،؛ دارن ،دال و کمال0101 ،؛
حیدرزاده0130 ،؛ پورصادقي و سلیمانپور )0109 ،و نقش این مؤلفهها به صورت تعاملي مورد
بررسي قرار نگرفته است .همچنین برخي از این عوامل (مؤلفههای برنامهی درسي به صورت
مجزا) در محیط و جامعهی آماری غیردانشگاهي و برخي نیز در دیگر کشورها و با جامعهی
پژوهشي متفاوت ،مطالعه شده است .بر اساس نظریهی خودتعیینگری ،ادراکات حاصل از محیط
بر انگیزش تأثیرگذار ميباشند (شلدون و دسي )0119 ،و ادراك از مؤلفههای برنامه درسي نظیر
ادراك از هدف ،روش ،محتوا و ارزشیابي جزئي از ادراکات حاصل از محیط بوده و بر انگیزش و به
ویژه بر انگیزش دانشجویان تحصیالت تکمیلي در انجام فعالیتهای پژوهشي آنها تأثیرگذار مي-
باشد .این در حالي است که این عوامل ،جزئي از مؤلفههای برنامه درسي دانشآموزان و یا
دانشجویان بوده و تأثیر مجموعهی این عوامل به صورت همزمان ،نقش آنها بر انگیزش پژوهشي
و سهم هرکدام از این عوامل در پیشبیني انگیزش پژوهشي ميتواند از اهمیت وافری برخوردار
باشد .در واقع این پژوهش از آن جهت ضرورت دارد که ادراك از مؤلفههای برنامه درسي که از
جمله عوامل مؤثر بر انگیزش پژوهشي است ،به صورت همزمان در محیط دانشگاه و در
دانشجویان تحصیالت تکمیلي مورد بررسي قرار دهد؛ موضوعي که به نظر ميآید تاکنون مورد
غفلت پژوهشگران بوده است.
با توجه به استنتاج از پیشینهی پژوهشي ،ميتوان گفت برنامهی درسي نقشي اثرگذار بر
انگیزش پژوهشي دانشجویان داشته است .ایجاد انگیزه یکي از دغدغههای اصلي برنامهریزان
آموزشي در جوامع مختلف است .امروزه نظام آموزش عالي در جوامع جهاني عملکردهای متنوع و
متعدد خود را از طریق برنامه درسي محقق ميسازد (جوهور0115 ،0؛ نقل از صادقي اول،
 .)0131دال در تعریف برنامه درسي ،اشاره ميکند :برنامه درسي عبارت است از محتوا و جریان
رسمي که از طریق آن ،یادگیرندگان تحت نظارت محیط یادگیری ،معلومات و شیوههای درك و
فهم را به دست آورده و یا مهارت ها را فرا گرفته و یا نگرش و نظام ارزشي خود را تغییر ميدهند
(عابدی ،تاجي.)00 :0101 ،
آیزنر 0در تعریف برنامه درسي ميگوید :برنامه درسي عبارت است از یک سلسله وقایع
آموزشي طراحي شده که به قصد تحقق نتایج آموزشي برای یک یا چند دانشآموز پیشبیني
0. Johour
2. Eisner
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شده است (ملکي و همکاران .)09 :0100 ،در جدیدترین تعریف ،برنامهدرسي مجموعهای از
طرحهایي است که برای هدایت یادگیری در مدارس از آن استفاده ميشود .معموالً این برنامه در
اسناد قابل بازیابي در چند سطح کلي عرضه ميشود .عالوه بر آن به اجرا در آوردن این طرحها به
همان شکلي که یادگیرندگان آن را تجربه ميکنند و یک ناظر آن را ضبط مينماید هم اطالق
ميشود .این تجارب در محیط یادگیری اتفاق ميافتند .محیطي که محتوای یادگیری را هم
تحت تأثیر قرار ميدهد (گالتئورن ،بوسکو ،وایتهد و بوسکو .)5:0100 ،0در فرایند طراحي ،تولید
و اجرای برنامه درسي معموالً از سه نوع برنامه درسيِ قصد شده ،اجراشده و کسبشده سخن به
میان ميآید .بهعالوه ،برنامههای درسي از عناصری تشکیلشدهاند که ترکیب و هماهنگي مناسب
آنها در کنار یکدیگر موفقیت برنامهدرسي را تضمین ميکند .میان صاحبنظران دربارهی عناصر
برنامهدرسي وحدت نظر وجود ندارد .تایلر )0393(0چهار عنصر هدف ،محتوا ،روش و ارزشیابي را
پیشنهاد ميکند (اکبری بورنگ .)0130 ،در تقسیمبندی دیگر ارنشتاین مؤلفههای برنامه درسي
را طراحي ،تدوین ،اجرا و ارزشیابي ميداند (ارنشتاین .)0109 ،زایس )0391(1نیز مؤلفههای
برنامه درسي را عبارت از موارد زیر برميشمارد :هدف ،محتوا ،فعالیتهای یادگیری فراگیران و
9
روشهای ارزشیابي (مهرمحمدی و همکاران )0100 ،و در آخر در تکمیل نظر زایس ،کالین
( )0390الگوی نُهعنصری از عناصر برنامه درسي را ارائه ميدهد که عبارتاند از :هدفها ،محتوا،
فعالیتهای یادگیری ،روش های ارزشیابي ،منابع و ابزار یادگیری ،زمان ،فضا و یا محیط،
گروهبندی ،راهبردهای تدریس (مهرمحمدی و همکاران)099 :0100 ،؛ اما از آنجا که این
پژوهش به دنبال مفهوم و عناصر برنامه درسي قابل مطالعه و قابل اندازهگیری است ،در این
پژوهش الگوی برنامه درسي مورد نظر ،مؤلفههای برنامه درسي که قابل اندازهگیری باشند از این
قرارند :هدف ،محتوا ،روش و ارزشیابي .هر یک از این مؤلفهها با توجه به استنباط از پیشینهی
نظری و پژوهشي دارای ابعادی هستند که این مؤلفهها در انگیزش دانشجویان در انجام
تحقیقاتشان اثرگذار ميباشد (سیدجوادین0100 ،؛ اردن سان و فدر0111 ،؛ دارن ،دال و کمال،
0101؛ حیدرزاده0130 ،؛ پورصادقي و سلیمانپور.)0109 ،
الگوی نظری
با توجه به مباحث مطرح شده در مباني نظری و پژوهشي ،الگو یا مدل مفهومي و پیشنهادی
این پژوهش ،در شکل زیر نمایان است .در واقع ،در این مدل ،ادراك مؤلفههای برنامه درسي که
0. Glatthorn, Boschee, White head, & Boschee
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شامل مؤلفههای ادراك هدف ،محتوا ،روش و ارزشیابي ميباشند ،به عنوان متغیرهای پیشبین و
انگیزش پژوهشي به عنوان متغیر مالك در نظر گرفته شده است .این مطالعه نقش تمامي
مؤلفههای برنامه درسي را بر روی انگیزش پژوهشي بهطور همزمان مورد بررسي قرار داده و تأثیر
هر کدام از مؤلفهها را از طریق واسطههایي که در مدل مفهومي با استفاده از پیشینهی پژوهشي
استخراج شده ،ارائه داده است .همانطور که مشاهده ميشود؛ متغیر مالك (انگیزش پژوهشي)
نیز شامل خردهمقیاسهایي (تمایل به یادگیری ،خوشایندی ،وقتگذاری ،اولویت دادن و عدم
اجبار) است که از چندین مطالعهی قبلي استخراج شده است .مؤلفههای برنامه درسي عالوه بر
اینکه به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیرهای میانجي بر انگیزش پژوهشي تأثیر
دارند ،دو به دو با یکدیگر رابطهی دو طرفه دارند.

انگیزش پژوهشي
ادراك از هدف

مؤلفههایبرنامهدرسی


ادراك از محتوا

تمایل به یادگیری

خوشایندی

وقتگذاری

ادراك از روش

اولویت دادن

عدم اجبار
ادراك از ارزشیابی

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش
با عنایت به اینکه برنامهدرسي روی انگیزش دانشجویان در انجام تحقیقاتشان اثرگذار است
لذا دانشجویان با تجاربي که در دانشگاه به دست ميآورند در انگیزش پژوهشي آنها تغییراتي
حاصل ميشود و عواملي چون ادراك دانشجویان از هدفها ،محتوا ،روش و ارزشیابي که عناصر
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برنامهدرسي ميباشند بر روی انگیزش پژوهشي دانشجویان مؤثر ميباشد؛ بنابراین ،فرضیهی
پژوهش حاضر این است که مؤلفههای مختلف برنامهدرسي ميتوانند پیشبینيکنندهی انگیزش
پژوهشي دانشجویان باشند.
روش پژوهش
این پژوهش از حیث هدف کاربردی است؛ چراکه بر اساس نتایج حاصل از آن ميتوان
پیشنهادهایي را به دست اندرکاران نظام آموزش عالي در راستای باال بردن انگیزش دانشجویان در
انجام پژوهش و شناسایي مؤلفههای برنامهدرسي مؤثر ،ارائه نمود .هدف تحقیقات کاربردی
توسعهی دانش کاربردی در یک زمینهی خاص است و در جهت بهکار بردن عملي دانش ميباشد
(سرمد و همکاران .)93 :0109 ،این مطالعه از حیث روش ،توصیفي و از نوع همبستگي است .در
این مطالعه روابط میان مؤلفههای برنامهدرسي و انگیزش پژوهشي دانشجویان بررسي ميشود.
بهزعم گال و بورگ و گال ( ،)0131روش همبستگي برای برآورد قدرت پیشبیني و یا بررسي
روابط بین متغیرها بهکار ميرود .جامعهی آماری در این پژوهش شامل کلیهی دانشجویان
تحصیالت تکمیلي دانشگاه فردوسي مشهد در گروههای آموزشي علوم انساني ،علوم پایه ،فني و
مهندسي و کشاورزی/دامپزشکي در سال ( )0131-9ميباشد .روش نمونهگیری پژوهش حاضر از
نوع تصادفي طبقهای با توجه به حجم جامعه در گروههای مختلف آموزشي بوده است .نمونه با در
نظر گرفتن حجم جامعه در گروههای مختلف آموزشي با استفاده از فرمول کوکران 039 ،تن از
دانشجویان کارشناسي ارشد برآورد شد .برای گزارش و تحلیل دادهها از آمار توصیفي و
استنباطي استفاده گردید .شاخصهای آمار توصیفي همچون تعداد ،میانگین ،انحراف معیار،
بیشینه و کمینه نمرات و در آمار استنباطي نیز از آزمونهای همبستگي پیرسون و رگرسیون
چندگانه استفاده شد .در این پژوهش دو پرسشنامهی محققساخته ،ادراك از مؤلفههای برنامه-
درسي و انگیزش پژوهشي مورد استفاده قرار گرفت که به توضیح هر یک از پرسشنامههای
مذکور در زیر پرداخته شده است.
پرسشنامهی ادراك دانشجویان از مؤلفههای برنامهدرسی :پرسشنامهی محقق-
ساختهای است بر مبنای الگوی تایلر ( .)0393این الگو چهار عنصر از عناصر برنامهدرسي ،یعني
هدف ،محتوا ،روش و ارزشیابي را شامل ميشود .با توجه به مباحث مطرح شده و جستجو در
مباني نظری ،برای پرسشنامهی ادراك از مؤلفههای برنامهدرسي 91 ،گویه استخراج گردید که
خردهمقیاسهای هدف (سؤاالت  0تا  ،)5روش (سؤاالت  1تا  ،)01محتوا (سؤاالت  09تا  )09و
ارزشیابي (سؤاالت  00تا  )91را شامل ميشود و در نهایت این مقیاس در طیف پنجگزینهای
لیکرت از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم تدوین گردید .در ضمن سؤاالت ،01 ،0 ،9 ،5 ،9 ،1 ،0
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 19 ،11 ،01 ،00و  11به صورت معکوس نمرهگذاری ميشوند .پرسشنامه جهت تعیین روایي
محتوایي ،بر اساس داوری تخصصي ،در اختیار  0تن از متخصصان گروه برنامهریزی درسي و
روانشناسي تربیتي (اعضای هیئت علمي دانشکدهی علوم تربیتي و روانشناسي دانشگاه
فردوسي مشهد) قرار گرفت .پس از تأیید روایي محتوایي ،پرسشنامه جهت اجرای اولیه بین 11
تن از دانشجویان مقطع کارشناسي ارشد توزیع گردید .پس از جمعآوری پرسشنامهها و ورود
داده ها به رایانه ،میزان همبستگي بین هر عبارت با مؤلفه خود و میزان ضریب آلفای کرونباخ
برای مؤلفهها و تأثیر حذف عبارت بر ضریب آلفا و پایایي مقیاس بررسي شد.
بهمنظور احراز پایایي از روش همساني دروني با بهره از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده
است؛ پایایي هر یک از مؤلفههای مقیاس موردنظر پس از اجرای اولیه محاسبه و در جدول زیر
ارائه شده است.
جدول  .1ضرایب آلفای كرونباخ در اجرای مقدماتی
مؤلفه

تعداد عبارتها

ضریب پایایي آلفای کرونباخ

هدف
محتوا
روش
ارزشیابي
کل ابزار

5
0
09
01
91

1511
1519
1530
1500
1535

ضریب آلفای کرونباخ برای کل سؤاالت برابر با  1535به دست آمد ،که بیانگر باال بودن
پایایي مقیاس با توجه به تعداد عبارتهای هر مؤلفه ميباشد .شایانذکر است با حذف برخي از
سؤاالت آلفا به میزان قابلتوجهي افزایش ميیابد .پس از این مرحله ،اجرای ابزار بر روی نمونهی
نهایي آغاز شد و پس از جمعآوری دادهها ،پایایي کل مقیاس  1531و برای خردهمقیاسهای
هدف ،محتوا ،روش و ارزشیابي به ترتیب برابر با  1531 ،1599 ،1591و  1593به دست آمد که این
مقادیر بهدستآمده حاکي از ثبات باالی این مقیاس ميباشد.
پرسشنامهی انگیزش پژوهشی :جهت تدوین این ابزار ،ابتدا به مطالعهی مباني نظری
انگیزش و سپس با توجه به پرسشنامههای انگیزشي که توسط محققان دیگر در زمینههای
مختلف ساختهشده بود ،به بررسي مؤلفهها و عناصر اصلي تشکیلدهندهی انگیزش پژوهشي
(الزاماً نشاندهندهی انگیزش پژوهشي نه علل انگیزش) پرداخته شد .پس از بررسي و مطالعه
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ابتدایي ،مؤلفههای تمایل به یادگیری ،خوشایندی ،وقتگذاری ،عدم اجبار و الویت دادن معین
گردید .پس از وارسي مؤلفه ها و با توجه به مباحث مطرح شده و جستجو در مباني نظری ،برای
مقیاس انگیزش پژوهشي  91گویه استخراج گردید .برای خردهمقیاس تمایل به یادگیری ده
عبارت (شامل سؤاالت 09 ،00 ،09 ،00 ،01 ،9 ،1 ،9 ،0 :و )10؛ خوشایندی  00عبارت (شامل
سؤاالت)10 ،11 ،03 ،01 ،05 ،01 ،00 ،05 ،09 ،01 ،3 ،1 :؛ وقتگذاری  1عبارت (شامل
سؤاالت 09 ،03 ،01 ،00 ،0 :و )19؛ عدم اجبار  5عبارت (شامل سؤاالت 11 ،00 ،0 ،5 :و  )13و
نهایتاً خردهمقیاس الویت دادن با  1عبارت (شامل سؤاالت 15 ،19 ،11 ،01 ،00 :و  )10طراحي
گردید .در ضمن سؤاالت  11 ،11 ،10 ،00 ،09 ،0 ،5 ،1و  10در این پرسشنامه به صورت
معکوس نمرهگذاری ميشوند .پرسشنامه جهت تعیین روایي محتوایي ،بر اساس داوری تخصصي،
در اختیار پنج تن از متخصصان گروه علوم تربیتي و روانشناسي (اعضای هیئت علمي دانشکدهی
علوم تربیتي و روانش ناسي دانشگاه فردوسي مشهد) قرار گرفت .پس از تائید روایي محتوایي
توسط استادان ،از روایي همگرا نیز جهت بررسي روایي این پرسشنامه استفاده گردید .به این
منظور پرسشنامهی روحیه پژوهشي به همراه مقیاس انگیزش پژوهشي بر روی  11تن از
دانشجویان تحصیالت تکمیلي اجرا گردید .برای بررسي روایي همگرایي مقیاس ،همبستگي بین
ابعاد انگیزش پژوهشي و نمرهی کل آن و نمرهی کلي پرسشنامه روحیهی پژوهشگری و
مؤلفههای آن محاسبه گردید .بررسي ضریب همبستگي پیرسون بین مؤلفهها و نمرهی کلي
پرسشنامههای انگیزش پژوهشي و روحیهی پژوهشي انگیزش پژوهشي حاکي از آن بود که بین
ابعاد مختلف و نمره کل پرسشنامهی انگیزش پژوهشي و نمره کل پرسشنامهی روحیهی
پژوهشي همبستگي مثبت و معناداری وجود دارد .بهمنظور احراز پایایي ،روش همساني دروني با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام شده است؛ پایایي هر یک از مؤلفههای مقیاس موردنظر
پس از اجرای اولیه محاسبه و در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  .2ضرایب آلفای كرونباخ در اجرای مقدماتی

019

مؤلفه

تعداد عبارتها

ضریب پایایي آلفای کرونباخ

تمایل به یادگیری
خوشایندی
وقتگذاری
الویت دادن
عدم اجبار
کل ابزار

01
00
1
1
5
13

1590
1501
1553
1511
1511
1531
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ضریب آلفای کرونباخ برای کل سؤاالت برابر با  1531به دست آمد ،که بیانگر بااال باودن
پایایي مقیاس با توجه به تعداد عبارتهای هر مؤلفه ميباشد .پس از این مرحله ،اجرای ابازار
بر روی نمونهی نهایي آغاز شد و پس از جمعآوری دادهها ،پایایي کل مقیاس  1531و خارده-
مقیاسهای تمایل به یادگیری ،خوشایندی ،وقتگذاری ،عدم اجبار و الویات دادن باه ترتیاب
برابر با  1593 ،1591 ،1530 ،1500و  1599به دست آمد که این مقادیر بهدستآماده حااکي از
ثبات باالی این مقیاس ميباشد.
یافتههای مربوط به آمار توصیفی
در این بخش ابتدا بررسيهای حاصل با استفاده از شاخصهاای آماار توصایفي انجاام و
سپس یافتههای حاصل از اجرای آزمونهای آماری جهت پاسخ به سؤاالت پژوهشي ارائه شده
است .جدول  1میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنيهای دانشجویان را در مورد متغیرهای
مختلف نشان ميدهد.
جدول  .3شاخصهای توصیفی مربوط به ادراك از مؤلفههای برنامه درسی
و انگیزش پژوهشی و خردهمقیاس آنها
متغیر

میانگین

انحراف
معیار

حداکثر

حداقل

دامنه
تغییرات

کجي

کشیدگي

ادراك کلي از
مؤلفههای برنامه درسي
ادراك از اهداف

005530

01503

010

13

33

-1501

-1510

09500

1590

09

5

03

-1510

1519

ادراك از محتوا

09551

9553

13

00

09

1510

-1510

ادراك از روش
ادراك از ارزشیابي
انگیزش پژوهشي
تمایل به یادگیری
خوشایندی
وقت گذاری
عدم اجبار
الویت دادن

91559
11519
099500
10500
99513
00505
01593
01511

01510
1530
01530
1500
0500
9519
1501
9501

11
50
035
51
11
11
05
11

05
09
51
01
09
3
5
1

90
15
095
91
91
00
01
09

-1590
1501
0510
0539
1501
1500
1500
1530

-1500
-1550
-1559
-1550
-1559
-1500
-1509
-1515

همان طور که در جدول باال مالحظه مي گردد ،میانگین و انحراف معیار برای متغیر ادراك از
مؤلفههای برنامه درسي و خردهمقیاسهاای ادراك از مؤلفاههاای برناماه درساي یعناي ادراك از
هاادف ،محتااوا ،روش و ارزشاایابي بااه ترتیااب 01503 ،005530؛ 1590 ،09500؛ 9553 ،09551؛
01510 ،91559؛ 1530 ،11519؛ و برای مقیاس انگیزش پژوهشي نیز بهطورکلي و خاردهمقیااس-
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های آن یعني تمایل به یادگیری ،خوشایندی ،وقتگذاری ،عدم اجباار و الویات دادن باه ترتیاب
01530 ،099500؛ 0500 ،99513؛ 9519 ،00505؛ 1501 ،01593؛  9501 ،01511به دست آمد.
جدول  9مااتریس همبساتگي متغیرهاای ادراك از مؤلفاههاای برناماه درساي و انگیازش
پژوهشي و خردهمقیاس آنها را نشان ميدهد .همانطور که مشاهده ميشود تمامي متغیرهاا دو
به دو با هم رابطهی معنادار دارند.
جدول  .4ماتریس همبستگی ادراك از مؤلفههای برنامه درسی
و انگیزش پژوهشی و خردهمقیاسهای آنها
متغیر

0

0

1

9

5

1

9

0

3

01

00

ادراك از
مؤلفههای
برنامه درسي
ادراك از
اهداف
ادراك از
محتوا
ادراك از
روش
ادراك از
ارزشیابي
انگیزش
پژوهشي
تمایل به
یادگیری
خوشایندی

0

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1591

0

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

--

--

--

--

--

--

--

--

0

--

--

--

--

--

--

--

0

--

--

--

--

--

--

0

--

--

--

--

--

0

--

--

--

--

1531 1539 1511 1595 1553 1550 1555

0

--

--

--

وقتگذاری

1500 1501 1530 1503 1591 1551 1590 1550

0

--

--

عدم اجبار

1519 1501 1509 1519 1550 1595 1591

1515

1591

0

--

الویت دادن

1591 1509 1503 1510 1559 1550 1550

1599

1590 1599

1511 1593

1510 1550 1503

1550 1591 1510 1591

1511 1591 1511 1555 1550

1539 1510 1595 1553 1550 1555

کلیهی ضرایب همبستگي در سطح یکصدم معنادار به دست آمده است.
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یافتههای مربوط به سؤاالت پژوهش:
پیش از اجرای آزمونهای پارامتریک جهت تجزیه و تحلیل دادههاا ،ابتادا بایاد از نرماال
بودن دادهها اطمینان حاصل نمود .در صورتي که متغیرها نرمال باشاند ،اساتفاده از آزماونهاای
پارامتری توصیه ميشود و در غیر این صورت استفاده از آزمونهای معادل غیرپارامتری ،مدنظار
قرار خواهد گرفت .جهت اطمینان از نرمال بودن دادهها از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف استفاده
شد و نتایج این آزمون برای متغیرهای مؤلفههای برنامه درسي و انگیزش پژوهش در جادول زیار
آمده است.
جدول  .5بررسی توزیع نرمال متغیرهای مؤلفههای برنامه درسی و انگیزش
پژوهشی
(آزمون كالموگروف-اسمیرنوف)
پارامترهای نرمال
متغیرهای تحقیق
مؤلفههای برنامه
درسي
انگیزش
پژوهشي

حداکثر تفاوتها

آماره Z
کالموگروف
اسمیرونف

سطح
معناداری
15011
15011

انحراف
معیار

مطلق

مثبت

منفي

005530

01503

15151

15111

-15151

15151

099509

01530

15150

15190

-15150

15150

میانگین

از آنجایي که متغیرهای تحت بررسي در این پژوهش از نوع فاصلهای ميباشاند ،و از طرفاي
به کمک روش آزمون کولوموگروف-اسمیرنوف (جدول باال) مقدار سطح معناداری برای متغیرهای
پیش بین و مالك همگي باالتر از  1/15به دست آمد .با توجه به بزرگتر باودن  p-valueفار
( H1نرمال بودن توزیع) رد نميشود بدین جهت توزیع دادههای مورد استفاده نرمال مايباشاند.
از این رو از آزمون پارامتری جهت بررسي روابط بین متغیرهای تحقیق استفاده گردید.
عالوه بر بررسي نرمال بودن ،بررسي عدم همخطي و عدم همخطي چندگانه از شاخصهاای
 VIFو ( Toleranceشاخص  VIFکمتر از  01مناسب بوده و شاخص  toleranceبین صفر و
یک هرچه نزدیک به یک ایدهآلتر و  1/1به باال خوب) استفاده گردید .نتایج به دست آمده حاکي
از عدم همخطي متغیرها مي باشاد .جهات بررساي اساتقالل خطاهاا نیاز از شااخص Durbin-
( Watsonباید شاخص دوربین واتسون کمتر از  9باشد) استفاده گردید و این شاخص  0539باه
دست آمده است که نشان از استقالل خطاها ميباشد .با توجه به نتاایج باه دسات آماده پایش-
فر های رگرسیون رعایت شده و ميتوان از این آزمون استفاده نمود.
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آیا ادراك دانشجویان از مؤلفههای برناماه درسايِ اجارا شاده ،قابلیات پایشبیناي نمارهی
انگیزش پژوهشي دانشجویان را دارد؟
قبل از انجام رگرسیون الزم به ذکر است که همبساتگي باین خاردهمقیااسهاای ادراك از
مؤلفه های برنامه درسي ،ادراك از هدف ،محتوا ،روش و ارزشیابي با مقیاس انگیزش پژوهشاي باه
ترتیب  1591 ،1511 ،1555و  1511به دست آمده است که این همبستگيها تماماً در سطح 1510
معنادار بودهاند .همچنین نتایج به دست آمده حاکي از آن است کاه مجاذور ضاریب همبساتگي
چندگانه ،برابر با  1591است و این مقدار مشاهدهشده با توجه به معیار کوهن ،باال و معنادار ماي-
باشد و این مسئله بیاانگر آن اسات کاه متغیرهاای پایشباین (ادراك از هادف ،محتاوا ،روش و
ارزشیابي) ميتوانند  91درصد از تغییرات متغیر مالك (انگیزش پژوهشي دانشاجویان) را تبیاین
نمایند .در ادامه برای بررسي رابطهی ادراك دانشجویان از مؤلفاههاای برناماه درساي و انگیازش
پژوهشي آنان از رگرسیون چندگانه استفاده شد.
جدول  .6نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ادراك از مؤلفههای برنامه درسی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

پیشبین
باقيمانده
کل

90919501
11950500
000059510

9
030
031

00091519
111590

11509

سطح معناداری
15110

نتایج حاصل از رگرسیون چندگاناه نشاان مايدهاد کاه مجموعاه خاردهمقیااسهاای ادراك از
مؤلفههای برنامه درسي (ادراك از هدف ،محتوا ،روش و ارزشیابي) ميتوانند انگیزش دانشاجویان
در فعالیتهای پژوهشي را پیشبیني کنند ( 5(=11509, P< 15110و .)F)031
نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه اثرات ترکیبي متغیرهای پیشباین بار متغیار ماالك را ماورد
بررسي قرار ميدهد .در نتیجه بهمنظور بررسي این مسئله که کدامیاک از متغیرهاای پایشباین
(ادراك از هدف ،محتوا ،روش و ارزشیابي) بهتنهایي قادر به پایشبیناي متغیار ماالك (انگیازش
پژوهشي) است ،نتایج ضرایب رگرسیون گزارش ميشود (جدول .)9
جدول  .7ضرایب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شدهی مربوط به ادراك
دانشجویان از مؤلفههای برنامه درسی
مدل

ضرایب استاندارد
نشده
B

010

ضرایب
استانداردشده
خطای استاندارد

سطح معناداری
t

Beta
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9501

15110

مقدار ثابت

50599

0501

1510

15110

ادراك از هدف

0511

1551

1509

15110

ادراك از محتوا

0501

1590

1590

5510

ادراك از روش

1501

1509

1510

0509

15055

ادراك از
ارزشیابي

1510

1500

1510

1510

15391

ضرایب رگرسیون استانداردشده نشان ميدهند که از بین چهار خردهمقیاس ادارك دانشجویان از
مؤلفههای برنامه درسي (ادراك از هدف ،محتوا ،روش و ارزشایابي) ،خاردهمقیااسهاای ادراك از
هدف ( )t=1510, p< 15110و ادراك از محتوا ( )t=5510, p< 15110ميتوانند پیشباینهاای
خوبي برای انگیزش پژوهشي دانشجویان باشند ،اما خردهمقیاسهای ادراك از روش (, p> 1515
 )t=0509و ادراك از ارزشیابي ( )t=1510, p> 1515پیشبینهای خوبي برای انگیزش پژوهشاي
نبودهاند.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسي نقش ادراك دانشجویان تحصیالت تکمیلاي دانشاگاه فردوساي
مشهد از مؤلفه های برنامه درسي بر انگیزش پژوهشي آناان صاورت گرفات .ادراك از مؤلفاههاای
برنامه درسي شامل مؤلفه های ادراك از هدف ،محتوا ،روش و ارزشیابي و انگیازش پژوهشاي نیاز
شامل خردهمقیاسهای تمایل به یادگیری ،خوشایندی ،وقتگذاری ،عدم اجبار و الویت دادن بود.
سؤال اصلي پژوهش معطوف بر این است که آیا ادراك دانشاجویان از مؤلفاههاای برناماه درسايِ
اجراشده ،قابلیت پیشبیني نمرهی انگیزش پژوهشي دانشجویان را دارد؟ در پژوهش حاضر روابط
یادشده به وسیلهی رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفت.
با توجه به مباني نظری و تجربي پژوهش ،در آموزش عالي یادگیری و انگیازش دانشاجویان
بیش از آنکه تحت تأثیر فعالیتهای واقعي محیط آموزشاي باشاد باه وسایلهی ادراکاات آناان از
محیط آموزشي متأثر مي شود؛ بنابراین ادراك دانشجویان از مؤلفههای برنامه درسي ،بر انگیزش و
کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلي آنان تأثیر دارد (براون و هیرچفیلد .)0110 ،یافتاههاای باه
دست آمده از پژوهش حاضر نشان ميدهد که باین ادراك از مؤلفاههاای برناماه درساي و ابعااد
چهارگانهی آن (ادراك از هدف ،محتوا ،روش و ارزشیابي) با انگیزش پژوهشي و خردهمقیاسهای
آن (تمایل به یادگیری ،خوشایندی ،وقتگاذاری ،عادم اجباار و الویات دادن) رابطاهی مثبات و
معناداری وجود دارد .ابتدا معنادار بودن رابطهی ادراك دانشجویان از مؤلفههای برنامه درساي باا
انگیزش پژوهشي آنان تائید شد .این یافته همسو با یافتههای سایدجوادین( ،)0100اردن ساان و
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فدر( ،)0111دارن ،دال و کمال( ،)0101حیدرزاده( ،)0130پورصادقي و سلیمانپور( )0109که به
بررسي رابطهی بین محیطهای مختلف یادگیری ،خصوصایات مدرساه و کاالس درس ،محتاوای
آموزشي ،روشهای مختلف آموزش ،کیفیت تدریس ادراك شده ،ساختار ارزشیابي ادراكشاده باا
انگیزش و منحصراً انگیزش پژوهشي پرداخته ،به دست آمده است.
در ادامه نتایج برای آزمون سؤال اصلي این پژوهش نشاان داد کاه باه صاورت کلاي ادراك
دانشجویان از مؤلفههای برنامهی درسي قابلیت پیشبیني انگیزش پژوهشي را داراست و رابطاهی
معناداری بین متغیر پیشبین و مالك وجود دارد .این یافتهها با رویکرد خودتعیینگری که بیاان
مي کند ادراکات حاصل از محیط بر انگیازش تاأثیر دارد و همچناین نتاایج پاژوهشهاای قبلاي
دورماااان و همکااااران( ،)0115گااااتریز و همکااااران( ،)0101الخروصاااي( ،)0101مورایاناااا و
الیوت( ،)0113مادوکس و مارکمن( )0101هماهنگ است .ضرایب رگرسیون استانداردشاده نیاز
نشان ميدهند که از بین چهار خردهمقیاس ادارك دانشجویان از مؤلفههای برنامه درساي (ادراك
از هدف ،محتوا ،روش و ارزشیابي) ،خردهمقیاسهای ادراك از هدف و ادراك از محتوا مايتوانناد
پیشبینهای خوبي برای انگیزش پژوهشي دانشجویان باشند ،اما خردهمقیاسهای ادراك از روش
و ادراك از ارزشیابي پیشبینهای خوبي برای انگیزش پژوهشي نبودهاند که با نتایج پژوهشهاای
حیدرزاده( )0130و ساالری( )0131که به بررسي رابطهی بین ارزشایابي ادراكشاده و انگیازش
پرداختهاند همسو ميباشد .این نتایج فرعي را اینگونه ميتوان تفسیر کرد کاه بارای دانشاجویان
تحصیالت تکمیلي ادراك روش و ارزشیابي از این جهت بر انگیزش مؤثر نبوده و نقشي نداشتهاند
که در فضای رواني جامعهی امروزی کشورمان تأکید بسیاری بر مدركگرایي و جایگااه اجتمااعي
درس خواندن وجود دارد .بهعالوه با وارد شدن نیروی فراوان به بازار کار نیز به نظر ميرسد هدف
افراد از درس خواندن بیشتر به دست آوردن مدرك برای افزایش احتمال داشتن کار دلخواه باشد.
با توجه به مباحث مطرح شده در این پژوهش ،به مسئوالن ،مدیران ،برنامهریازان و اعضاای
هیئت علمي دانشگاهي پیشنهاد ميشود که در جهت باال رفتن و ارتقای سطح علمي و پژوهشاي
دانشگاههای کشور که متأثر از انگیزش پژوهشي دانشجویان و اعضاای هیئات علماي دانشاگاههاا
است ،به مؤلفه های برنامه درسي یعني اهاداف ،محتاوا ،روش و ارزشایابي توجاه ویاژه نمایناد و
بهخصوص برای دو مؤلفهی روش و ارزشیابي که در این پژوهش نتایج ضعیفي در جهت باال رفتن
انگیزش پژوهشي داشتهاند چارهای اندیشیده شود تا این دو مؤلفه نیز با توجه به مبااني نظاری و
پژوهشي نقش مؤثری در ارتقای سطح علمي و پژوهشي کشور داشاته باشاند .لاذا باه مسائوالن
دانشگاهي پیشنهاد ميگردد کاه در بخاش اهاداف برناماه درساي موجاود در نظاام دانشاگاهي،
هدف هایي واضح ،روشن و مرتبط با شرایط واقعي جامعه و زندگي بگنجانند تا برای فعالیاتهاای
دانشجویان انگیزه بخش باشد .در بخش محتوای برنامه درسي نیز به جامع و ماانع باودن ،قابلیات
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انعطاف پذیری و اعتبار علمي محتوا اهمیت داده شاود .در بحاث روش ارائاهی برناماه درساي ،از
روش های برانگیزاننده و فعال (کاوشگری ،بارش مغزی و ماواردی از ایان قبیال) و رواباط علماي
استاد و دانشجو بهره گیرند .ارزشیابي استادان از دانشجویان نیز باید به دور از خطاهای سوگیرانه
بوده و ارزشیابي صرفاً بهمنظور تخصیص نماره باه دانشاجویان در نظار گرفتاه نشاود و ساؤاالت
ارزشیابي اساتید بهگونه ای باشد (در حد توانایيهای دانشجویان و با توجه به تفااوتهاای فاردی
آنان) ،که نتایج آن در باال رفتن انگیزهی دانشجویان برای یادگیری و فعالیتهای آتاي آنهاا ماؤثر
باشد.
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