
بر ميزان گرايش اعضاي باشگاه پژوهشگران جوانأت و فرهنگي ثير عوامل اجتماعي
 1388 در سال هاي پژوهشي به انجام فعاليت

∗مجيد كفاشيدكتر

و فرهنگي بر ميزان گرايش اعضاي باشگاه پژوهشگران جوانأت« پژوهش حاضر با عنوان:چكيده ثير عوامل اجتماعي

پ به انجام فعاليت ت.است» 1388 ژوهشي در سالهاي و أثيرهدف اين پژوهش شناخت عوامل گذار بر اين موضوع

و ابزار گردآوري اطالعات، روش تحقيق اين پژوهش،.دستيابي به يك الگوي نظري تحليلي است  پيمايشي

مي واحدهاي نفر از اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسال235نمونه مورد مطالعه.نامه است پرسش

به12 منطقه به.اند صورت تمام شماري انتخاب شده هستند كه و تحليل اطالعات از نرم در اين مقاله  افزار منظور تجزيه

spss وLisrelاستفاده شده است .

و متغير وابـسته حكايـت و مستقيم رابطه آماري بين متغيرهاي مستقل نتايج اين پژوهش بر وجود يك الگوي خطي

و منزلت محقق، نوع فعاليـت اعـضاي باشـگاه، مكـان( داري بين عوامل فرهنگي عبارت ديگر رابطه معنيبه. اردد ارزش

و عوامـل اجتمـاعي)هـاي پژوهـشي فعاليت اعضاي باشـگاه، امكانـات تحقيقـاتي دانـشگاه، تـصويب بـه موقـع فعاليـت 

و درآمد اعضاي باشگاه،( مـديريت پژوهـشي باشـگاه بـا ميـزان باشـگاه، پايگـاه اجتمـاعي والـدين اعـضاي تحصيالت

تـأتـ( هاي پژوهـشي به انجام فعاليت)گرايش اعضاي باشگاه  درأليف مقالـه پژوهـشي، ترجمـه يـا ليف كتـاب، شـركت

.وجود دارد)همكاري در اجراي طرح هاي پژوهشي، مطالعه آزاد علمي، هاي علمي، اجراي طرح همايش

 هاي پژوهشين جوان، فعاليتباشگاه پژوهشگرا:هاي كليدي واژه

 مقدمـه
ب بررسي پيشرفت دستههاي علمي كشورها حاكي از آن است كه علوم فقط از طريق آموزش

وب آيند، نمي و كشورهايي كه تحقيقات اصيل و اشاعه علوم نقش مؤثري دارد لكه تحقيق در توليد

و رشد درونزا برخودار نيستند بهبنابرا.مستقلي ندارند از توسعه و ين نقش تحقيقات علمي منزله ساز

 
  majidkaffashi@gmail.comو عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهناستاديار∗
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و تعيين تأثيرگذاري تحقيقات.توان كم اهميت تلقي كرد كننده در توسعه ملي را نمي كار مؤثر

-بر ساير متغيرهاي اقتصادي)اي توسعه كاربردي، تحقيقات بنيادي،( علمي در ابعاد مختلف آن

و بيكاري، اجتماعي از جمله فقر، و باعث بهبود وضعيت ... درآمد سرانه ملي هاي اقتصادي

بهداشت، هاي اجتماعي نظير آموزش، گسترش اين توسعه به بهبود شاخص.شود اجتماعي مي

و مسكن، و امنيت اجتماعي ب.شودمي منجر ... تأمين دليل گسترشهبنابراين توسعه موزون

مي تحقيقات در جوامع رخ مي و و اقتصادي،ي،هاي حيات اجتماع تواند تمامي جنبه دهد فرهنگي

اجتماعي به معناي-هاي اقتصادي عالوه بهبود شاخصهب.سياسي جامعه را تحت تأثير قرار دهد

و اقتصادي را براي افراد جامعه احساس اعتماد تأمين نيازهاي اساسي جامعه، به نفس، رفاه اجتماعي

.فراهم نمايد

ب درهجامعه ايران و ميح عنوان يك كشور آسيايي در كند گام ال توسعه كه تالش  هايي را

و اين و تحوالت زيادي را تجربه كرده است جهت توسعه موزون بردارد در طول تاريخ تغييرات

لذا.توان قدم در اين راه گذاشت واقعيت را دريافته كه جز با تحقيقات علمي وكاربردي نمي

ب ميعنوانهباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي تواند در اين متولي يك نهاد پژوهشي

ويتلد تا در حيطه انجام فعاشاي همين امر بهانه.بخش سهم قابل توجهي داشته باشد هاي علمي

و بررسي قرار دهيم پژوهشي، در.ميزان گرايش پژوهشگران را مورد تحليل جزئيات اين بررسي

.اين مقاله آمده است

ك يكي از مسأله وهاي مهمي به،گسترش آن در جهانه با ظهور علم خصوص ذهن پژوهشگران

 در اين راستا.پژوهشگران كشورهاي پيراموني را به خود مشغول نموده مسأله توسعه علم است

و مسأله پرسش و مسأله هاي خاصي در كشورهاي كانون مطرح است لكن اين پرسش ها در ها  ها

ن و دغدغه اين جوامع كشورهاي پيراموني از ابعاد مختلف از و ماهيتي متفاوت است ظر شكلي

و يا توسعه نيافتگي علمي مسأله و،هاي خاص آنها است كه نمونه آن توسعه علمي عوارض

و عدم بومي آسيب .گرايي است هاي ناشي از انتقال دانش به داخل جوامع پيرامون

و فرهنگ و تكنولوژي بدون داشتن بسترهاي اجتماعي و رشد علم ي الزم براي زايش دروني

و فرهنگي تأثير.كشور ايران مشكل است توليد بومي دانش در و بسترهاي اجتماعي علم از فضا

و تا زماني مي و سازمان پذيرد به كه آن بستر و هاي متولي دانش عيني شكل نگيرد صورت ساختاري

و محصول روابط اجتي علم يك پديده.شود علم توليد نمي بر اجتماعي ماعي كنشگراني است كه

مي،ها اساس فرهنگ ارزش و اخالق علمي توليد از.شود هنجارها و پژوهش يكي توليد علمي
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ميهاي آفرينش فرهنگي است كه در بست شاخص و فرهنگي خالق ممكن نبود.شودر اجتماعي

و اجتماع و ناكارآمدي پژوهش در جوامع پيراموني نتيجه ركود فرهنگي ي اين جوامع توليد علمي

و اجتماعي صورت گيردد باي بنابراين براي رفع اين مشكل.است و. بارآوري فرهنگي جامعه

مي،فرهنگ پويا ضمن تأثيرپذيري از بيرون و توانا كردن خود از درون و با بازسازي ،جوشد

و سازمان مي منظومه خالق عه با توليد سازد از اين روي جام هاي توانايي را براي توليد علمي فراهم

و از طريق پژوهش ميمباد، علمي .نمايد له علم را جايگزين انتقال علم

به هاي توسعه پايدار، در برنامهباشگاه پژوهشگران جواناعضاي باتوجه به نقش مهم وقوف

توان براي پژوهشميرازيراهداف تحقيقي هاي پژوهشي، عوامل مؤثر در تقويت آنان به فعاليت

:طرح ساختم حاضر

شناخت)ب. اعضاي باشگاه پژوهشگران جوانهاي پژوهشي فعاليت شناخت وضع موجود)الف

به)ج.هاي پژوهشي ميزان گرايش آنها به فعاليت شناخت عوامل اثرگذار بر ميزان گرايش آنها

در دستيابي به يك الگوي نظري درخصوص تبيين فعاليت)د.هاي پژوهشي فعاليت هاي پژوهشي

وجهت . كاربردي ارائه راهكارهاي راهبردي

و رفتار بخش مباني نظري تحقيق با استعانت از پارادايم محقق در هاي واقعيت اجتماعي

 مبادله، كنش متقابل نمادين، هاي ساختي كاركردي، نظريهمثلهاي زيادي از تئوري اجتماعي

و جامعه ون،پذيري بهره گرفته است اما از اين ميا ارتباطات و كاركردي پارسونز ديدگاه ساختي

ب و پيتر بالو عنوان چارچوب نظري تحقيق در نظر گرفته شدههديدگاه مبادله جورج كاسپار هومنز

.و فرضيات تحقيق از آن مستفاد گرديده است

تالكوت كاركردي،-چارچوب نظري ساختي هاي پرآوازه، صاحب ناماز:ديدگاه پارسنز)الف

و قضاياي مهم،پارسنز است كه  و طراحي برخي مفاهيم كليدي را با ابداع چارچوب نظري فوق

و تبيين واقعيت و كارآمدتر كرد براي تحليل پارسنز با الهام از مباني نظري.هاي اجتماعي توانا

و با بهره بنيادگذاران جامعه از شناسي و مباني نظري جامع، مندي و كارآمد براي توصيف كلي

ي وا كنش انساني،تبيين رفتار كه گسترده نظري خود را تا پايان عمر تالش عميق استمرار داد

و يا نظريه نظام اجتماعي است  متغيرهاي الگويي،.برآيند آن نظريه معروف ساخت نظام كنش

 هاي كنش، خرده نظام كنش ارادي، پذيري، جامعه تمايالت انگيزشي، عقالنيت نظام سيبرنتيك،

و كردن آنها به دستگاه چارچوب مفهومي اي است كه پارسنز با اضافه مفاهيم عمدهاز جمله... نظام

و قضاياي نظريما.اين چارچوب مرجع را غناي بيشتر بخشيد كاركردي،-ساختي برخي از مفاهيم
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و براي- كه همگني بيشتري هم با نظريه ساختيراشناس صاحب عنوان اين جامعه كاركردي دارند

و مي تبيين مسأله تحقيق حاضر مفيد هستند، توصيف، تحليل و معرفي .يمنماي بررسي

ميپارسنز بر نظريه ارادي رفتار، بنا به جبري بودن كنش اجتماعي را رد  ماهيت كند او با توجه

و ايده ارادي كنش به نظريات مثبت مي آليست گرايان و كنش تعادل از. بخشد هاي افراطي رفتار

نه خود واقعي آنانش اجتماعي مورد توجه است يعني نقش اجتماعي افراد،خودكن نظر پارسنز،

به.شود بررسي مي و كل او فرد را در مركز نظريه خود و عضوي از يك عنوان كنشگر اجتماعي

و روابط متقابل افراد است فعاليت« با نام نظام اجتماعي كه عبارت از مورد توجه،»هاي اجتماعي

ميكنشگر.دهد قرار مي از هرچند در قالب چارچوب نظام عمل نظر پارسنز او جنبه كند ولي

و و داراي خالقيت، ارادي و نيروي ارزشيابي است عقالني دارد كنش از نظر پارسنز،.اختيار

و هنجارهاي اجتماعي از ويژگي ارادي برخوردار اجتماعي فقط در چهارچوب نظام ارزش ها

مي. است و ارزشكنش اجتماع«:نويسد او وي در قالب هنجارها هاي اجتماعي سازمان گرفته

هاي اجتماعي سوقي نهايي با نظام ارزشيهنجارهاي اجتماعي كنش فرد را در جهت همنوا

مي ... دهد مي و رهبري . كندو هنجارهاي اجتماعي است كه چگونگي كنش فرد را شكل داده

و ارادي بودن كنش اجتماعي و ارادي مطلق در رفتار،منظور پارسنز از آزادي به معني آزادي

.)1358:74 اديبي،(فردي نيست

اما پارسنز.ويژگي ديگر كنش اجتماعي از نظر پارسنز ويژگي عقالنيت كنش اجتماعي است

و كنش خودآگاه است، معتقد نيست كه فرد هميشه از بودن اين از عقالني بلكه منظور نتايج رفتار

در خودي انجام نميي خودبهاست كه كنش اجتماع و غايتي را و كنشگران هميشه هدف گيرد

و كنش خود در نظر دارند اگرچه افراد كنشگران از نتايج رفتار خودآگاه عبارت ديگر،به.رفتار

و غايتي را در رفتار خود درنظر دارند كه پارسنز آن را عقالني نيستند، بودن ليكن پيوسته هدف

.دنام كنش اجتماعي مي

مي در نظريه پارسنز فرد در تحليل نهايي، گيرد كه خواست نظام هميشه طريقي را در پيش

به يعني انگيزه.اجتماعي در آن منظور شده است هاي اجتماعي طور آرماني با ارزش هاي فردي

مي موجود نظام اجتماعي انطباق مي و به همين دليل نظام اجتماعي دوام پ.يابد يابد دراز نظر  ارسنز

و ديگري يكي عمل كردن براساس انگيزه:شيوه عمل وجود دارد برابر فرد دو هاي شخصي

ميدر.كردن براساس منافع اجتماعي است عمل اش هاي فردي كند كه انگيزه اينجا فرد چنان عمل

و اين همان جنبه عقالني، با ارزش به.آزادي كنش اجتماعي است هاي اجتماعي نظام انطباق يابد
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و ارزش را زعم پارسنز كنش برخالف رفتار ارادي است مشخص هاي اجتماعي تنها نوع كنش

او مي و به همين دليل به نظر »ها رفتارند ولي تمام رفتارها كنش نيستند تمام كنش«كند

.)1373:186توسلي،(

مو فرد،:قالب كنش از سه جزء نظر پارسنز، به و تمايل فرد نسبت به قعيت تشكيل شده موقعيت

دو.است و تمايل تمايل)الف نوع است، تمايل كنشگر به موقعيت اساس نظريه پارسنز است

-4،3عاطفي-3،2ادراكي-1:تمايل نيز سه قسم داردو هر2ها تمايل به ارزش)ب1اي انگيزه

و ارزشي خود را با نظام موجود بايست تمايل انگيرهو در مجموع فرد مي5تقويمي ها منطبق نموده

و عقالني پارسنز،،با وصف فوق. براساس آنها اقدام كند  آشكار است كه در نظريه كنش ارادي

و هنجارهاي اجتماعي، ارزش موقعيت يا محيط كنش، كنش، كنشگر،:مثلمفاهيم متعددي  ها

و يا انطباق انگيزه و ارزشي و غايت هاي اجتماعي، هاي فردي با ارزش تمايالت فردي هدف

و از همه مهمتر فرآيند اجتماعي شدن، و دخالت دارند كنشگر .)1358:75اديبي،(مؤثر بوده

و كنش بنابراين از نظر پارسنز چونان ساير كاركردگرايان ساختاري، هاي اجتماعي رفتارها

و پژوهشي مانند كنش( و نقش اجتماعي افراد) هاي علمي در)رانمانند پژوهشگ( حاصل پايگاه

و پژوهشي(نظام اجتماعي و كليدي اين است كه نظريه.است)مانند سازمان علمي نكته مهم

و حتي نظريه ماكس وبر و ارتباط دارد پارسنز با نظريات كنش متقابل و.تداخل با توجه به نوع

او"ساخت كنش اجتماعي" كتاب نگرش خاص پارسنز به كنش اجتماعي در چكيده نظرات

:كنش اجتماعي چنين استدرخصوص 

و داوطلبانه است كنش اجتماعي ارادي،-1 در كنشگر،-2.عقالني قالب كنش اجتماعي را

و بر مبنا-3.دهد اجتماعي انجام مي و نقش اجتماعي هنجارها كنشي كنشگر براساس پايگاه

و انجام مي و امكا-4.دهد اجتماعي خود را تعيين نات مختلفي كنشگر براي انتخاب از شرايط

و محيطي،-5.برخورداراست كنش اجتماعي فرد را متأثر شرايط مختلف مانند شرايط بيولوژيكي

مي-6.سازد مي به كنش كنشگر به هدف خاصي متمايل و هنجارهاي وسيله ارزش شود كه ها

و تصميم.گردد اجتماعي تعيين مي و هنجارهاي گيري كنشگر را ارزش يعني جهت تمايل ها

مياجت ك-7.كنند ماعي تعيين بهنظريه نظام و نش عمومي عنوان يك قالب تحليلي براي توصيف

و كنش انسان بايد مورد استفاده قرارگيرد شدن فرآيند انجام كنش اجتماعي-8.تبيين رفتار

 
1- motivational Orientation  2- value Orientation 
3- cognitive    4- cattiectic 
5- evalative  
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 از نظر زيرا.در نظريه پارسنز اهميت اساسي دارد"شدن اجتماعي". كند اجتماعي را تسهيل مي

و نظام ارزشي با انگيزه،پارسنز و تمايالت كنشگر تلفيق الگوها و هاي فردي ان يك قضيه بنيادي

و انطباق، پوياي جامعه و در اين تلفيق و اجتماعي شناسي است كردن فرآيند ملكه ذهن ساختن

و هنجارهاي اجتماعي يك نظام اجتماعي هاي انتقال ارزش پارسنز به شيوه.اهميت اساسي دارند ها

و پژوهش به نام دانشگاهم( )مانند پژوهشگران(به كنشگران درون آن نظام)انند سازمان دانش

و موفق، ارزش در فرآيند اجتماعي.است مند عالقه و شدن كارآمد و هنجارها ملكه ذهن افراد ها

به كنشگران مي و مي"وجدان"يا صورت بخشي از وجود كنشگران، شود در نتيجه.آيند آنها در

درن فرآيند،اي مي كنشگران با دنبال كردن منافعشان . كنند واقع به مصالح كل نظام خدمت

به به زعم پارسنز تركيب الگوهاي جهت شدن وسيله كنشگر در زمان اجتماعي گيري ارزشي كه

مي به و ارزش بايد تا اندازه زيادي،،آيد دست هاي مسلط نظام نتيجه كاركرد ساختار نقش بنيادي

مي جامعه پارسنز،.اجتماعي باشد و انگيزه پذيري را فرآيندي هاي داند كه بيشتر تمايالت نيازي

مي فردي را جامعه قالب مي ريزي و نظام اجتماعي نيز كند كنشگران را به نظام اجتماعي پيوند دهد

مي وسايل برآورده يك فرآيند جامعه او، از نظر.سازد شدن اين تمايالت نيازي را فراهم پذيري

و ماليم، و از طريق يك تقويت ظريف و همچنان در سراسر فرآيند هميشگي است عمر افراد

و هاي نظارت نيز فرايند اجتماعي مكانيزم در اين مورد،.ماند كنشگران باقي مي شدن را ترغيب

و نظارت اجتماعي مكانيزم جامعه نتيجه،در.كنند حمايت مي م از طريق اند كه نظا هاي اصلي پذيري

و تعادل خود را نگه در نظريه پارسنز سه نظام كنشي.)1380:136ريتزر،( داردمي آنها توازن

و فرهنگ از يكديگر متمايز هاي شخصيت، وجود دارد كه با عطف به مفاهيم خرده نظام جامعه

سه ارتباط نهايي ميان خرده نظام.شوند مي ميگانه كنش در سطح نظام اجتماعي برقر هاي .شود ار

مينظام اجتماعي به نظام فرهنگي ارت كند زيرا كه ساختار نظام اجتماعي مبتني بر الگوهاي باط پيدا

و چارچوب مرجع كنش است و فرهنگ هنجاري است و از سوي ديگر نظام اجتماعي نهادي شده

ميب مشترك هاي كنشگران چيزي جزء الگويا واكنشزيركندا نظام كنش شخصيت ارتباط پيدا

مي بنابراين،.فرهنگ هنجاري نيست و فهميده . شوند سه نظام مذكور در ارتباط با يكديگر مفهوم

و ارزش-2 انتظارات،-1 كنش متقابل اجتماعي از سه عنصر يا سه عامل يعني از طرف ديگر، ها

و و مجازات شامل پاداش(1ضمانت اجرايي-3 هنجارها مي،)ها و دربردارنده تشكيل  شود

و توسط نقش زيرا تنها از طريق نقش.است2هاي نقش عامل در ها ها است كه كنشگران با يكديگر

 
1- sanction    2- actors-in-roles 
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وم نظري است كه زاده كنش متقابل به اين ترتيب نظام اجتماعي مفه.گيرند كنش متقابل قرار مي

و اين خردهر خرده نظام نيز محيط خرده.ين اعضاي يك گروه يا سازمان استب ه نظام ديگر است

و در مبادله هستند نظام كه.ها با همديگر كنش متقابل دارند نكته مهم در نظريه پارسنز اين است

در ارزش باالخره نظام اجتماعي به مدد نظام فرهنگي، و هنجارهايي را كه و ها ايجاد همبستگي

و نظارت بر آن دخيل هستند را جذب مي .كند وفاداري به نظام

ك و از طرف ديگر عامل پارسنز فرهنگ را ه از يك طرف محصول روابط اجتماعي متقابل

مي تعيين و مشتركمي يك پديده آموزشي،،داند كننده اين روابط داند كه از طريق فرآيند انتقالي

مي اجتماعي و از طريق جامعه شدن به درون افراد نظام انتقال و دروني يابد پذيركردن كنشگران

در وژيايدئول ها، نمودن ارزش و هنجار و انگيزه گرايش مجموعه تمايالت، كنشگران، ها هاي ها

و.دهد فردي كنشگران را به سوي كنش مناسب با منافع نظام سوق مي البته از نظر پارسنز انگيزش

و وضيعت كنشگران شركت كننده در نظام تحرك فقط زاده نظام اجتماعي نيست،بلكه از ساخت

و عقايد نظام ايده) الف:رو سه نوع انگاره فرهنگي وجود دارد از اين.شود اجتماعي نيز ناشي مي ها

هاي كننده كه در گرايش نظام نمادهاي بيان)ب.سازد كنشگران را مشخصمي كه منافع مورد نظر

و يا انگاره نظام ارزش)پ.يابد عاطفي تجلي مي مي هاي متجانس ها و نظم .بخشد كننده كه انسجام

ن و و تمايالت نيازي او، انگيزه كنش متقابل، گرش پارسنز به كنشگر،برداشت نظام هاي فردي

و فرآيند اجتماعي ها، فرهنگ، ارزش -گيري كاركرديو عالقه او را به جهتيبند پاي... شدن

هر نظام اجتماعي.پارسنز به پيروي از كاركردگرايان ساختاري معتقد است.دهد ساختاري نشان مي

و پيش نيازهاي كاركردي نيازمندبراي دوام  كهو استمرار حيات خود به حداقل شرايط است

و موقعيتي كه در آن قرارگرفتهيتع:تطبيق)1:از عبارتند ين هر نظامي بايد خودش را با محيط

يعني هر نظام بايد اهداف اصلي خود را تعيين:پذيري دستيابي به هدف يا انطباق)2.تطبيق دهد

آ و به اش را تنظيم هر نظامي بايد روابط متقابل اجزاي سازنده:يكپارچگي)3.نها دست يابدكند

و يگانه و به رابطه ميان چهار پيش نياز كاركرديش نيز سامان بخشد بقاي)4.سازي كند كند

و نگهدارنده اين انگيزش بايد انگيزش يعني نظام:الگويي و الگوهاي فرهنگي آفريننده ها هاي افراد

و تجديد كند را ايجاد، تكليف كاركردي را با چهار نظام كنش پيوند پارسنز اين چهار.نگهداري

از مي و شناختي كه كاركرد تطبيقي نظام يا ارگانيزم زيست:زند كه عبارتند اش از طريق سازگاري

ط گيرد، تغيير شكل جهان خارجي انجام مي ريق نظام شخصيتي كه كاركرد دستيابي به اهدافش از

و بسيج منابع براي دستيابي به آنها انجام مي نظام اجتماعي كه با تحت گيرد، تعيين اهداف نظام
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و يگانه اش، نظارت درآوردن اجزاي سازنده مي كاركرد يكپارچگي نظام گيرد، سازي انجام

و ارزش به فرهنگي كاركردي بقاي الگويي را با تجهيز كنشگران به هنجارها  كنش هايي كه آنها را

مي انگيزاند، برمي .دهد انجام

و بالو در نظريه مبادله)ب شناختي عملياتي يك نظريه جامعه،نظريه مبادله:ديدگاه هومنز

و براي پژوهشگر فرصتي فراهم مي  شناختي، سازد تا از آن درباره موضوعات جامعه است

و در قالب آن به مشاهده بپردازد فرضيه و از يك اين نظري.هايي را استخراج ه بسيار گسترده است

و و مكانيكي درخصوص بده ،نظريه مبادله.رود چيزهاي محدود فراتر مي1بستان ديدگاه محدود

تأ هاي باارزش، به مبادله اشياء ملموس، احساس  رنج، امتيازات، ها، ييد، فرصتتكريم، همكاري،

و بسياري از ابعاد روابط انساني، و هزينه شرمساري آنها را در برقراري ارتباط ميان توجه دارد

در انسان و برقراري نظم اجتماعي مي گروه ها و جوامع بررسي .كند ها

و مديون روان نظريه مبادله با رويكرد فردگرايانه وام و فلسفه لذت شناسي تجربي، دار جويي

و همچنين واحديمبنا رو، از اين.برخي اصول اقتصاد است و حركت اين نظريه فرد  تحليل

و موضوعات جامعه تبيين مسأله موضوع اصلي آن در شناختي به خصوص در تبيين هاي اجتماعي

و بالومثلپردازان مبادله بنا به ديدگاه نظريه.فرا اجتماعي است نظم، به": هومنز ساختار گروه

و پوياي نيروهايي است كه داراي منش به در تعامل،چون افراد" فردي هستندأمعناي تأثير متقابل

مي رو، از اين دهند، همديگر پاداش مي به افراد اگر خواهان پاداش هستند و طور بايست تعامل كنند

مي منظم با افرادي كه پاداش مي.آورند همكاري نمايند ها را فراهم كنند از طرف ديگر افراد تالش

ميراهاي مبادله چيزهايي نرخ وو راه كنندكنند تثبيت كه معامله هاي دسترسي به آنها را مشخص

و يا جامعه.تسهيل نمايند  اما رويكرد فردگرايانه دارد، شناسي رفتاري، با اينكه نظريه مبادله

و تعريف شناسي خرد، هاي جامعه برخالف ساير نظريه كنش متقابل نمادي براي فرد آزادي گرايان

و تعريف.بسيار كمتري قائل است كنشگران نظريه كنش متقابل نمادي،اصحاب گرايان اجتماعي

درو نيروهاي پويا را  آنها، نظر كنشگران موردرازيآورند،ميكنش متقابل به شمار فرآيند خالق

و كنندمي تفسير براي خودراها بلكه آن محرك دهند، واكنش نشان نميها محرك برابردر تنها

از سپس بنا مي كنند،مي آنها به تعريفي كه به كنشگر رو، ايناز ايند،نم عمل صورت پيوسته

مي آگاهانه واقعيت و اما سازد، هاي اجتماعي را فعاليت پيروان نظريه مبادله، رفتارگرايان اجتماعي

راو در هاي فرد كه كنش معتقدندو كنند آگاهانه فرض نمي عمل كنشگران  واكنشي ناآگاهانه

1- giving and receiving 
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ي محرك.استها محرك برابر ميراك فردهاي بيروني واكنش از كند، تعيين نظريه نظر بنابراين

وبسيار كنشگر تصوير مبادله، و كنشگران جامعه شبيه افرادو اين حيث افراداز مكانيكي است

و كنشگران نظريه .)1372:87،اسكيدمور( كاركردي است-نظريه ساختي هاي واقعيت اجتماعي

و با توجه به مطالعا و نظريات بهت اكتشافي همچنان كه در باال آمده دست آمده، تحقيقات

تمنظوربهبه لحاظ نظري است، و فرهنگي بر انجام فعاليتأ تبيين هاي پژوهشي ثيرات اجتماعي

به اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان، مي متغيرهاي خود را تا صورت زير خالصه بتوانيم روابط كنيم

:ام دهيموسيله آزمون تجربي انج بين متغيرها را به

و پايگاه اجتماعي والدين پژوهشگر،:عوامل اجتماعي شامل.1:1متغيرهاي مستقل)الف درآمد

و منزلت محقق،:عوامل فرهنگي شامل.2 مديريت پژوهشي باشگاه تحصيالت پژوهشگر،  ارزش

به امكانات تحقيقاتي دانشگاه، مكان فعاليت اعضاي باشگاه، شكل فعاليت اعضاي باشگاه، تصويب

:در مدل زير آمده است اين عوامل. هاي پژوهشي موقع فعاليت

 هاي پژوهشي ميزان گرايش اعضاي باشگاه به انجام فعاليت:1مدل

ميزان گرايش: هاي پژوهشي شامل ميزان گرايش اعضاي باشگاه به انجام فعاليت:2متغير وابسته)ب

تأتبه  هاي هاي علمي، اجراي طرحب، شركت در همايشليف كتاأليف مقاله پژوهشي، ترجمه يا

ميوپژوهشي، مطالعه آزاد علمي .باشد همكاري در اجراي طرح

1- independent variables   2- dependent variable 

تأليف مقاله پژوهشي

ترجمه يا تأليف كتاب

هاي علميشركت در همايش

هاي پژوهشياجراي طرح

العه آزاد علميمط

همكاري در اجراي طرح

ميزان گرايش اعضاي باشگاه به

هاي پژوهشيانجام فعاليت

مكان فعاليت اعضاي باشگاه

امكانات تحقيقاتي دانشگاه

و منزلت محقق ارزش

مديريت پژوهشي باشگاه

هاي پژوهشيتصويب به موقع فعاليت

تحصيالت پژوهشگر

 اجتماعيعوامل

تماعي والدينپايگاه اج

درآمد پژوهشگر

عوامل فرهنگي

شكل فعاليت اعضاي باشگاه
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ازؤهاي مورد آزمايش براساسس فرضيه و مدل پژوهش حاضر عبارتند و اهداف :االت

هـاي عوامل فرهنگي بر ميزان گرايش اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان بـه فعاليـت:1 اصلي فرضيه

مپژو .ثر استؤهشي

: فرعيفرضيه

و منزلت محقق در جامعه بر ميزان گرايش آنها به فعاليت)1-1 م ارزش .ثر استؤهاي پژوهشي

م نوع فعاليت اعضاي باشگاه بر ميزان گرايش آنها به فعاليت)2-1 .ثر استؤهاي پژوهشي

مهاي پژو مكان فعاليت اعضاي باشگاه بر ميزان گرايش آنها به فعاليت)3-1 .ثر استؤهشي

م امكانات تحقيقاتي دانشگاه بر ميزان گرايش آنها به فعاليت)4-1 .ثر استؤهاي پژوهشي

به)5-1 م هاي پژوهشي بر ميزان گرايش آنها به فعاليت موقع فعاليت تصويب ثرؤهاي پژوهشي

.است

م عوامل اجتماعي بر ميزان گرايش آنها به فعاليت:2 اصليفرضيه .استثرؤهاي پژوهشي

: فرعيفرضيه

م تحصيالت اعضاي باشگاه بر ميزان گرايش آنها به فعاليت)1-2 .ثر استؤهاي پژوهشي

م درآمد اعضاي باشگاه بر ميزان گرايش آنها به فعاليت)2-2 .ثر استؤهاي پژوهشي

م پايگاه اجتماعي والدين اعضاي باشگاه بر ميزان گرايش آنها به فعاليت)3-2 ثرؤهاي پژوهشي

.ستا

م مديريت پژوهشي باشگاه بر ميزان گرايش اعضاي باشگاه به فعاليت)4-2 .استثرؤهاي پژوهشي

 روش
مي روش از هاي پژوهشي كه به تناسب از آنها در پژوهش حاضر استفاده :شود عبارتند

و كتابخانه)الف شدن واقعيت اجتماعي شفاف براي دستيابي به چارچوب نظري،:اي روش اسنادي

و ادبيات پژوهش از روش فوق استفاده شده استو . آگاهي از پيشينه

تحليـل آنهـا از روش پيمايـشي توصـيف، بنـدي، طبقه ها، آوري داده براي جمع: روش پيمايشي)ب

ضـرورت هـا بيـرون آمـده، هـاي پـژوهش كـه از درون نظريـه امكان بررسي فرض. استفاده كرديم 

و باالخره مراجعه به  و مطالعه ي12اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان منطقه بررسي از افتهو تعميم ها

و عمده پژوهش حاضر اسـت جمله داليل انتخاب روش مزبور به  البتـه در كنـار.عنوان روش نهايي

.نامه، استفاده گرديد پرسش مشاهده، مصاحبه،مثلهاي مختلفي اين روش از تكنيك
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و روش نمونهحجم، آماريي جامعه  گيري نمونه
و يافته آماري،ي جامعه  آماريي روي جامعه از اينهاي پژوهش است حوزه تعميم نتايج

راي همهدربردارنده  افراد مورد بررسي است كه پژوهشگر از ميان آنان واحدهاي نمونه خود

 آماري پژوهش حاضر اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاهيهلذا جامع.كند گزينش مي

12اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان منطقه مورد مطالعه،ي نمونه.باشند آزاد اسالمي مي

بو(  كرج، قم، قزوين، فيروزكوه، شهريار، رودهن، تاكستان، دماوند، پرند، ين زهرا،يواحدهاي

مي235هستند كه تعداد آن دانشگاه آزاد اسالمي)ورامين .باشند نفر

آنبه12قه اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان منط نمونه بـه شـيوه) نفـر 235( دليل تعـداد انـدك

.تمام شماري انتخاب گرديد

 پژوهشابزار
در اعتبار يا روايي، مسأله:1تست پايلوت و و ارزيابي آن بـسيار مـشكل اسـت اي عمدتاً كيفي بوده

از. گيـرد واقع چگونگي حركت محقق از تعريف نظري به تعريف عملي مورد توجه قرار مي  يكـي

دهنده يـك هاي اعتبار، اعتبار محتوا است كه روشي براي سنجش ميزان اعتبار اجزاي تشكيل روش

مي ابزار اندازه مي گيري . گيرد باشد كه معموالً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه انجام

ينـان براي حصول اطم).77: 1382كالنتري،(رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگي دارد از اين

و طيف مورد استفاده به افراد صاحب نامه، سؤاالت، گويه از اعتبار يا روايي پرسش  نظر در رابطـه ها

كردن همچنين جمعيت محدودي از پژوهشگران پيش از نهايي. با موضوع مورد مطالعه مراجعه شد 

و امتحان شدند تا نواقص احتمـالي در پرسـش پرسش و سـؤاالت برطـرف نامه انتخاب . گـردد نامـه

و بـه و كـردن پرسـش منظـور نهـايي بدين منظور تيم تحقيقاتي ضمن بازديد از برخي واحـدها نامـه

و مقياس موردنظر، جمعيت محدودي از جامعه و اعتبار سؤاالت  آماريي حصول اطمينان از روايي

و پرسش) نفر40( ن در منطقه مورد مطالعه را انتخاب و پـس نامه تنظيمي را در مورد آنان اعمال مود

و ضعف سـؤاالت پرسـش از استخراج داده  و ارزيابي نقاط قوت و بررسي نتايج نامـه، نـواقصو ها

و روايـي هاي مربـوط بـه برخـي از سـؤاالت مطروحـه را بـه نارسايي منظـور افـزايش ميـزان اعتبـار

و آنها را جهت كاربرد در ميزان تحقيق آماده ساخت نامه پرسش يـا پايـايي اعتمـاد. ها مرتفع نموده

و بيشتر ناظر به اين سؤال است كه ابزار اندازه  و تكنيكي است و موضوعي كمي گيري با چه دقـت

 
1- pilot study 



1387هاي تازه در علوم تربيتي، سال چهارم، شماره اول، زمستان فصلنامه انديشه  94

ضـريب آلفـاي كرونبـاخ از عموميـت. كنـد گيـري مـي صحتي پديده يا صفت مورد نظر را انـدازه

به. بيشتري در اين روش برخوردار است  ر دست آمده در ايـن پـژوهش در جـداول زيـ ميزان آلفاي

.آمده است كه از پايا بودن آن حكايت دارد

ها هاي آماري تحليل داده روش
و استنباطي متناسب با سطح اندازه هاي اين پژوهش با روش داده گيري متغيرها هاي آماري توصيفي

و كيفي و غير پارامتريك بودن آنها،و كمي در.بودن آنها مورد ارزيابي قرار گرفت پارامتريك

و پراكندگي استفاده شده است از شاخصبخش توصيفي در بخش استنباطي جهت.هاي مركزي

و آزمون بررسي فرضيه و گروهtهاي پژوهش از آزمون تحليل واريانس يكطرفه هاي مستقل

ها ابتدا تحليل عاملي صورت گرفته سپس با عنايت به ميزان رواييهسازي داد همچنين جهت آماده

و الگومتغيگانه يعني تحليل رگرسيون چندچندقابل قبول دو نوع تحليل  سازي معادالت ري

.كار رفته است ساختاري به

و وابسته :بررسي متغيرهاي مستقل

و كفايت نمونه،بار عاملي در كل شاخص متغير وابسته:1جدول )ميزان گرايش به فعاليت پژوهشي( ضرايب پايايي

 بار عاملي گويه ها

ليف مقاله پژوهشيأت .x182/0

ليف كتابترجمه يا تأ .x267/0

x377/0.هاي علمي شركت در همايش

x484/0.هاي پژوهشي اجراي طرح

x573/0.مطالعه آزاد علمي

x679/0.همكاري در اجراي طرح

و كفايت نمونه  روايي

αFSig Nkmo DfSig درصد واريانس تبيين شده 

82/023/45000/0235 78/032000/032/61

ت1جدول اي براي شاخص ميزان گرايش يدي درصدد بيان اعتبار سازهأي از طريق تحليل عاملي

دهنده شاخص ميزان هاي تشكيل هاي تحليل عاملي گويه آماره.هاي پژوهشي است به فعاليت

هر گرايش به فعاليت و ضريب روايي بودن بار گويه در يك عامل نشان از مطلوب6هاي پژوهشي
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و با دقت باال به معني كفايت مطلوب براي تحليل عاملي معني1kmo ضريب.لي استعام دار

و درصد كل واريانس تبيين شده  و شاخص روايي با مقدارمي32/61ارزيابي شده است fباشد

م معني و معنيؤدار هاي هاي ميزان گرايش به فعاليت دار گويه يد همبستگي دروني بسيار قوي

.پژوهشي است

و كفايت نمونه،:2جدول  گانه متغير مستقلهاي چهار بار عاملي در شاخص ميانگين نمره در شاخص، ضرايب پايايي

)بعد اجتماعي(

 شاخص گويه
ميانگين نمره

 در شاخص
 بار عاملي

7x.مي 67/0 كنيد؟ شغل والدين خود را در چه سطحي ارزيابي

8x.ميدرآمد والدين 77/0 كنيد؟ خود را در چه سطحي ارزيابي

9.xو اگاهي والدين خود را در چه سطحي سطح دانش

 كنيد؟ ارزيابي مي

پايگاه اجتماعي

 والدين
23/3

82/0

10x.17/253/0 درآمد پژوهشگر درآمد ماهيانه شما چند هزار تومان است؟

11.xتحصيالت ميزان تحصيالت شما چقدر است؟

 پژوهشگر

74/0

12.xو اگاهي شما در حيطه پژوهش  ارزيابي از سطح دانش

27/3

69/0

13.xمديران پژوهش در حيطه پژوهش از دانش كافي

.برخوردارند

73/0

14x.80/0.مديران پژوهش از دانش مديريت برخوردارند

15.xمي .كنيد مديريت حوزه پژوهش را چگونه ارزيابي

مديريت پژوهشي

 دانشگاه
38/3

81/0

و كفايت نمونهروايي

αFSig Nkmo DfSig درصد واريانس

 تبيين شده

80/009/63000/0235 81/043000/073/59

تحصيالت درآمد پژوهشگر، پايگاه اجتماعي والدين،( هاي بعد اجتماعي شاخص2در جدول

هاي پايگاه گينگانه بعد اجتماعي با ميانهاي چهار شاخص) مديريت پژوهشي دانشگاه پژوهشگر،

، مديريت پژوهشي27/3تحصيالت پژوهشگر،17/2 درآمد پژوهشگر،23/3والدين اجتماعي

تؤم38/3دانشگاه .ثير بعد اجتماعي در نمونه مورد مطالعه باال استأيد اين مطلب است كه ميزان

و توسط ابربر گويه ارائه شده است،9پايايي بعد اجتماعي كه توسط چهار شاخص يا معرف

 
1- kaiser-meyer-olkin 
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80/0=αباشد كه بر اساس مقدارميfو بيانگر همبستگي دروني قوي معني و مطلوب است دار

. هاي اشاره شده در جدول است ميان گويه

و كفايت نمونه،:3جدول گانه متغير هاي پنج بار عاملي در شاخص ميانگين نمره در شاخص، ضرايب پايايي

)بعد فرهنگي(مستقل

 شاخص گويه

 ميانگين

نمره در

 شاخص

بار

 عاملي

16.x65/0.برايم مهم است كه مردم به من احترام بگذارند

17.xو احترام در جامعه برخوردار است 73/0.محقق از ارزش

18.xو توجه است .فعاليت پژوهشي محقق همواره مورد ارزش

و منزلت ارزش

 محقق
54/3

56/0

19.xمي به ترجيح 73/0.صورت فردي انجام دهم دهم فعاليت پژوهشي را

20.xمي به ترجيح .صورت گروهي انجام دهم دهم فعاليت پژوهشي را

شكل فعاليت

 پژوهشي

56/2

71/0

21.xمي 81/0.دهم پژوهش در كتابخانه را ترجيح

22.xمي 74/0.دهم پژوهش در آزمايشگاه را ترجيح

23.xرا ميپژوهش در منزل .دهم ترجيح

مكان فعاليت

 پژوهشي
79/2

65/0

24.xو انگليسي غني است 79/0.كتابخانه دانشگاه به لحاظ كتب فارسي

25.x83/0.امكان استفاده از كتابخانه ديجيتالي فراهم است

26.x75/0.امكان استفاده از آزمايشگاه فراهم است

27.xكا ميبراي انجام پژوهش بودجه .شود في در اختيارم گذاشته

امكانات

تحقيقاتي 

 دانشگاه
67/3

80/0

28.xبراي انجام فعاليت پژوهشي، دانشگاه به درخواستم توجه جدي

.دارد

63/0

29.x71/0 ارزيابي شما در مورد تصميمات شوراي پژوهشي دانشگاه

30.xبه طرح مي هاي پيشنهادي .ردگي موقع مورد ارزيابي قرار

تصويب به

موقع فعاليت 

 پژوهشي

94/2

70/0

و كفايت نمونه  روايي

αFSig Nkmo DfSig درصد واريانس

 تبيين شده

82/059/67000/0235 83/052000/041/65

و منزلت محقق،( هاي بعد فرهنگي شاخص3در جدول مكـان شكل فعاليـت پژوهـشي، ارزش

به امكانات تحقيقاتي دانشگاه، فعاليت پژوهشي، ف تصويب گانه بعد عناصر پنج) عاليت پژوهشيموقع
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و منزلت محقق فرهنگي با ميانگين ، مكـان فعاليـت56/2، شكل فعاليت پژوهـشي54/3هاي ارزش

به67/3، امكانات تحقيقاتي دانشگاه79/2پژوهشي يد اينؤم94/2موقع فعاليت پژوهشي، تصويب

ت  پايـايي بعـد فرهنگـي كـه. باال است ثير بعد فرهنگي در نمونه مورد مطالعهأمطلب است كه ميزان

و توسط  ار15توسط پنج شاخص يا معرف باشد كه بر اساسميα=82/0ئه شده است برابرا گويه

و بيانگر همبستگي دروني قـوي ميـان گويـه معنيfمقدار  و مطلوب است در دار هـاي اشـاره شـده

.جدول است

ها يافته
:اي زمينههاي مربوط به متغيرهاي آزمون فرضيه)الف

 هاي تحصيلي آزمون تفاوت ميزان گرايش اعضا به فعاليت پژوهشي به تفكيك گروه

هاي ميزان گرايش اعضا به فعاليت پژوهشي به تفكيك گروه تفاوتمنظوربه تحليل واريانس يكطرفه:4 جدول

 تحصيلي

 تيجه آزمونن

1H 0H

سطح

 داري معني

مالك

 آزمون

f

مجموع

مجذورات 

 ميانگين

مجموع

 وراتمجذ

درجه

 آزادي

df 

 منبع تغييرات

22943/.593 8  بين گروهي

 گروهي درون 227 146992/407

 2867/949 7/317 0/000 رد تاييد

391/980 

 جمع 235 169936/000

ميبهبا محاسبه آزمون تحليل واريانس يكطرفه اين نتيجه داري كه سطح معنيآيد دست

از)000/0( تمي05/0 كوچكتر ميأباشد لذا فرض تحقيق و ميزان گرايش به تفكيك ييد گردد

از بنابراين براي بررسي اينكه تفاوت در كجاست،.هاي تحصيلي با يكديگر تفاوت دارند گروه

.شود استفاده مي1و از آزمون بونفروني) post Hoc( هاي پس از تجربه آزمون

1- Bonferroni 
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 هاي تحصيلي تفاوت ميزان گرايش اعضا به فعاليت پژوهشي به تفكيك گروهمنظوربه)ونيبونفر(آزمونپس:5جدول

 آزمون با روش بونفروني پس علوم انساني علوم پايه مهندسي

17/22- 19/11- -  تفاوت ميانگين

1 1 -  داري سطح معني
 علوم انساني

98/10- - 19/11  تفاوت ميانگين

1 - 1 ريدا سطح معني
 علوم پايه

- 98/10 17/22  تفاوت ميانگين

- 1 1  داري سطح معني
 مهندسي

پس5با توجه به جدول ميو استفاده از با تحصيالت توان دريافت پژوهشگران آزمون بونفروني

و22 در مقايسه با پژوهشگراني كه رشته علوم انساني هستند حدوداًدر گروه مهندسي   واحد بيشتر

ع مي واحد بيشتر به انجام فعاليت12 لوم پايه حدوداًدر مقايسه با و دهند هاي پژوهشي گرايش نشان

كلمي)000/0( داري اين تفاوت با استناد به سطح معني توان بيان داشت اين تفاوت قابل تعميم به

ميي جامعه مي در يك جمع. باشد آماري آن بندي توان اذعان داشت باالترين ميزان گرايش از

مي شگراني است كه در رشتهپژوه و هاي مهندسي تحصيل ايه پژوهشگراني كه در رشته كنند

و مهندسي تحصيل مي . در مراتب بعدي قرار دارند كنند، علوم پايه

 تفاوت ميزان گرايش اعضا به فعاليت پژوهشي به تفكيك جنسمنظوربهها مقايسه ميانگين:6 جدول

 نتيجه آزمون
ميانگين ميزان

 گرايش

H1 H0 

سطح

 داري معني

ضريب

 اتا

Eta مرد زن 

 مالك

 آزمون

f

 مجموع

 مجذورات

 ميانگين

مجموع

 مجذورات

درجه

 آزادي

df 

منبع

 تغييرات

137/55 1  گروهي بين

 درون 234 863/169880

 گروهي

725/0 تاييد رد 018/0 76/118 118 124/0 137/55

714/444 

 جمع 235 000/1699361

درمي6با توجه به جدول  با مردان به اندازههسييافت ميانگين سطح گرايش زنان در مقاتوان

ميبهها اين نتيجه با محاسبه آزمون مقايسه ميانگين اما.دهد يك واحد افزايش نشان مي  آيد دست

از)725/0(داري كه سطح معني ميمي05/0بزرگتر رد و گروهشو باشد لذا فرض تحقيق هايد

با فعاليت پژوهشي درصد به لحاظ ميزان يا سطح گرايش95جنس مورد مطالعه با سطح اعتماد 

مي.يكديگر تفاوت ندارند تواند نسبتي از واريانس دهد متغير جنسيت نمي همچنين ضريب اتا نشان

. متغير وابسته را تبيين نمايد
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و متغير وابستBب وضريβ ضرايب استاندارد رگرسيون آزمون)ب و بين متغيرهاي مستقل ه

 منظور برازش مدل الگوسازي معادالت ساختاري به

و متغير وابستهين متغيربB وضريبβضرايب استاندارد رگرسيون:7جدول  هاي مستقل مدل

ضريب

 همبستگي

 مجذور

 ضريب همبستگي

)ضريب تعيين(

 ضريب مجذور

 همبستگي تعديل شده

 خطاي معيار

 برآورد
F

سطح

 داري معني

81/0663/0661/0018/21813/444 000/0

و متغير وابستهB وضريبβ ضرايب استاندارد رگرسيون:7ادامه جدول  بين متغيرهاي مستقل مدل

 عدد ثابت متغير مستقل
ضرايب

 استاندارد نشده

B

خطاي

 معيار

ضرايب

استاندارد 

βشده
t

سطح

 داري معني
sig 

216/3083/0028/0814/0792/29000/0 بعد فرهنگي

86/0017/0831/0468/31000/0- بعد اجتماعي

و در ارتباط با متغير وابسته7در جدول و فرهنگي با هم ميزان گرايش به فعاليت( ابعاد اجتماعي

كه داده. اند در قالب مدل رگرسيوني آزمون شده) پژوهشي بر هاي اين جدول حاكي از اين است

و بينβ اساس ضرايب استاندارد شده و فرهنگي ميزان گرايش به فعاليت پژوهشي ابعاد اجتماعي

و قوي وجود دارد و فرهنگي هاي عبارت ديگر هر اندازه شاخصبه.رابطه مستقيم ابعاد اجتماعي

پدر سطح بااليي باشد بي وهشگران جوان به فعاليتژ ميزان گرايش اعضاي باشگاه شتر هاي پژوهشي

و سهم بعد اجتماعي در مقام قياس با بعد فرهنگي اندكي بيشتر است.است .البته در اين ميان نقش

به66اند اين دو بعد توانسته در مجموع، و با توجه  درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين كنند

ت داري هر يكمي سطح معني .هاي اين جدول قضاوت كرد ييد فرضيهأتوان در زمينه

تكنيكي براي تحليل)SEM(1الگوسازي معادالت ساختاري:الگوسازي معادالت ساختاري)ج

به داده دويهمنظور ارزيابي رابط ها است كه متغيرهاي)الف:نوع از متغيرها طراحي شده است بين

و متغيرهايي كه مستقيماً اندازه(آشكار  م)ب.)اند متغيرهاي مشاهده شدهگيري شده كنون متغيرهاي

.ي نظري مطرح هستند عنوان سازه يا پنهان يا متغيرهايي كه به

1- structtural equation models 



1387هاي تازه در علوم تربيتي، سال چهارم، شماره اول، زمستان فصلنامه انديشه  100

مي زماني كه از تكنيك  شود؛ هاي آماري نظير رگرسيون چندگانه وتحليل واريانس استفاده

ميهاي آماري پژوهشگر روي متغيرهايي تحليل اين.اند گيري شده كه مستقيماً اندازهشود انجام

مي براي زماني كه موضوع .اي را آزمون كند، محدوديت داردي نظري خواهد سازه پژوهشگر

مي الگوي معادالت ساختاري به نسبت ساير تكنيك ك هاي تحليل داده اين امكان را فراهم ه آورد

در محقق بتواند مدل ويژگي بسيار ارزشمند الگوي.يك تحليل آزمون كند هاي نظري پيچيده را

و معادالت ساختاري، .ردازش هم زمان روابط ميان متغيرهاي مدل سنجش استپ تحليل

تا الگوسازي معادالت ساختاري به پژوهشگر اين اجازه را مي به تحليل علي متغيرهاي مكنون دهد

بهو .)1997 مارياما،( طور همزمان بپردازد مشاهده شده

 تحليل ارزيابيي مهم يك مؤلفه شود، زماني كه از الگوي معادالت ساختاري استفاده مي

به.هاي مشاهده شده است اي با داده چگونگي برازش مدل فرضيه منظور پژوهشگران معموالً

.كنند استفاده مي1هاي نيكويي برازش ارزيابي اين برازش از شاخص

ي مجذور خي است كه اهميت اختالف بين شاخص احتمالي آماره ها، ترين اين شاخص رايج

و مي اتريس كواريانس ناشي از نمونهم مدل برازش شده ي صفر فرضيه.داردي مشاهده شده را بيان

و در .ماتريس نمونه وجود ندارد اين تحليل مبين اين است كه تفاوتي بين مدل برازش شده

مي)<05/0p-value(دار نيست بنابراين، آن مجذور خي كه به لحاظ آماري معني كه نشان دهد

و ميي داده يندهنما مدل دقيقا معرف .باشد هاي مشاهده شده

 متأثر از حجم2هاي استنباطي، اختالف كايسكوري مهم اين است كه همانند ساير آزمون نكته

واحتماالً كه حجم نمونه زياد باشد، زماني بنابراين،.نمونه است  اختالف كمي بين مدل برازش شده

شد ماتريس كواريانس ناشي از نمونه بهي مشاهده طور نسبي برازش خوبي را نشانه خواهد بود كه

و( دهد مي و؛3،1980بونت بنتلر و4،1984اندرسون گربينگ ).5،1989مكدونالد؛ مارش، باال

 ارزيابي نيكويي برازش از چندين شاخص ارزيابي استفاده برايپژوهشگران همين منظور، به

از مي  شده شاخص نيكويي برازش اصالح.GFI(،2(شاخص نيكويي برازش.1:كنند كه عبارتند
6)AGFI(،3.7 شاخص برازش استاندارد.4ي آزادي نسبت مجذور خي به درجه)NFI.(ًاساسا 

و مقادير اين شاخص و(نامعلوم ها متأثر از عوامل بيروني و تعداد گويه مانند حجم نمونه  ها

1- goodness of fit index   2- Chi-square 
3- Bentler & Bonett   4- Gerbing & Anderson 
5- Marsh, Balla & Mcdonald  6- adjusted goodness of fit index   
7- normed fit index  
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اگر در تحليل برازش يعني،. باشندباشند تا اينكه ناشي از نقص در برازش مدلمي)ها معرف

وبه مناسبي وجود ندارد، اندرسون( ماهيت مدل مسبب آن نيست علت عوامل بيروني است

و؛1998،وبنتلرهو؛1984 وگربينگ، :هاي برازش مانند در مقابل شاخص).1998 ديگران، مارش

شاخص تطبيقي.IFI(،3(2 شاخص برازش اين كري منتال.2،)TLI(1شاخص توكر وليوايس.1

ي ميانگين ريشه.RMSEA(،5(4ي ميانگين مجذور برآورد خطاي تقريب ريشه.4،)CFI(3برازش

و)SRMR(5 مانده استاندارد مجذور پس مي كمتر تحت تأثير عوامل مزاحم و بيروني قرار  گيرند

به نتيجه زش مناسبي اگر در تحليل برا يعني، دست آمده بيشتر مبين نقص در برازش مدل است؛ي

و وجود ندارد، .بيروني است به علت ماهيت مدل آن است وكمتر تحت تأثير عوامل مزاحم

ي ميانگين مجذور برآورد خطاير ريشهمقدا:هاي برازندگي بندي كلي از شاخص عنوان جمع به

به)RMSEA( تقريب ي متفاوت براي هر درجه آزادي ارايه كرده عنوان خطاي اندازه كه استيگر

ميست،ا به.شود استفاده  واقع همان آزمون مقدار ريشه ميانگين مجذور برآورد خطاي تقريب كه

كهي آزادي است براي مدل انحراف هر درجه از)1:هايي  برازندگي خوبي داشته باشند كمتر

تا)2.باشدمي05/0 عهي خطاهاي معقولي براي تقريب در جام دهنده نشان08/0مقادير باالتر از آن

كه مدل)3. است عنوانبهوبنتلرهيو.بيشتر باشد برازش ضعيفي دارد10/0آنها RMSEA هاي

،هومن( اند را پيشنهاد كرده06/0مقدار كوچكتر يا مساويي برش برازندگي خوب مدل، نقطه

عل با استفاده از اين مزيت الگوسازي ساختاري،).1384:245 ي در پايان سعي شده است تا ارتباط

و آن متغيرهاي مكنون با يكديگر )متغيرهاي آشكار( شان هاي مربوط ها با معرف روابط هر يك از

و متغيرهاي مستقل به تفكيك با معرفدر.بررسي شود ب ابتدا متغير وابسته عنوان متغيرهايهها

نظرداي مناسبي براي متغير مكنون موره اند تا اطمينان حاصل شود كه معرف آشكار بررسي شده

به سپس در مرحله دوم، شاخص.هستند و بعد فرهنگي صورت جداگانه با متغير هاي بعد اجتماعي

و بعد در مرحله سوم شاخص.اند وابسته در قالب الگوي ليزرل آزمون شده هاي بعد اجتماعي

در قالب الگوي ليزرل) ميزان گرايش به فعاليت پژوهشي(فرهنگي با يكديگر با متغير وابسته 

ب.اند زمون شدهآ و بعد فرهنگي متهدر اين پژوهش بعد اجتماعي اب.يرهاي مكنون هستندغعنوان

ب هاي معادالت ساختاري مبناي هاي مطرح شده در الگو اينكه براساس استداللهتوجه

و سقم فرضيه تصميم ها از طريق شاخص هاي مطرح در اين شيوه تحليل داده گيري درباره صحت

 
1- tacker lewis index  2- incermental fit index  
3- comparative fit index  4- root mean square error of approximation 
5- standardized root mean square residual  
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RMSEAمي شده است، استنتاج شوم طبق نظر هيو وبنتلر چنانچه مقدار اين شاخص يادآور

و چنانچه مقدار اين شاخص بزرگتر يا مساوي06/0كمتر از   باشد فرضيه06/0 باشد فرضيه يك

ت هاي معادالت ساختاري متغيرها در الگوهاي معادالت ساختاري معرف. ييد استأصفر مورد

ب هاي مربوط به متغير عوامل، معرف)متغير وابسته(ه فعاليت پژوهشيمربوط به متغير ميزان گرايش

مي هاي مربوط به متغير عوامل فرهنگي اجتماعي، معرف  MSEA دهد كه با توجه به شاخص شان

ميمي06/0كه طبق نظر هيو وبنتلر مقدار اين شاخص كمتر از  كه باشد، توان استدالل كرد

و متغيرهاي فوق صالحيت الزم هاي واقعي داشته اي دادهه هاي فوق برازش خوبي از معرف مدل اند

. استفاده در قالب يك مدل نهايي پژوهش را دارندبراي را 

 هاي مربوط به متغير عوامل اجتماعي در ارتباط با متغير وابسته الگوي معادالت ساختاري معرف:1 نمودار

عم15 در نمودار باال يـك.پردازنـد متغيـر مكنـون مـي2لياتي كـردن گويه حضور دارند كه به

).ETA( يك متغير مكنون وابسته است.)KSI( متغير مكنون مستقل است
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 هاي مربوط به متغير عوامل فرهنگي در ارتباط با متغير وابسته الگوي معادالت ساختاري معرف:2 نمودار

مي2كردن گويه حضور دارند كه به عملياتي21 در نمودار باال يك متغير.پردازند متغير مكنون

.)ETA( يك متغير مكنون وابسته است.)KSI(مكنون مستقل است 

با الگوي معادالت ساختاري معرف:3 نمودار و در ارتباط و عوامل فرهنگي با هم هاي مربوط به متغير عوامل اجتماعي

 متغير وابسته

مي3كردن ند كه به عملياتي گويه حضور دار30 در نمودار باال دو متغير.پردازند متغير مكنون

).ETA( يك متغير مكنون وابسته است.)KSI( مكنون مستقل است
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تي دهنده نمودار يك تا سه نشان و فرهنگي بر متغير وابستهأ ميزان  ثير مثبت عوامل اجتماعي

هربه. است) ميزان گرايش به فعاليت پژوهشي( هاي اشاره شده در ابعاد اندازه شاخصعبارت ديگر

و فرهنگي افزايش يابد، ميزان گرايش اعضاي باشگاه به فعاليت هاي پژوهشي افزايش اجتماعي

با)GFI(»شاخص نيكويي برازش« از آنجا كه مقدار. يابد مي ،87/0 اين سه مدل به ترتيب برابر

ميو84/0،82/0 كه اين مدل برازش قابل قبول با واقعيت توان بيان كردمي باشد، نزديك به يك

.دارد

و نتيجه  گيري بحث
مي يافته و هاي پژوهش نشان و پژوهـشي در ايـران بـسيار نابـسامان دهد كه وضعيت فعاليـت علمـي

و پژوهش به فعاليت. كننده است نگران در حوزه) درصد89(هاي انفرادي گرايش كنشگران دانش

93( اجتماعي پژوهش هايش به خصوص سنگين تلقي نمدن هزينه هاي پژوه دانش، ترس از هزينه 

كم)درصد و به، ناتواني هـاي فـراوان در فرآينـد جامعـه دليـل كاسـتي تواني علمي كنشگران دانش

حق علمي گرايش بيمارگونه به فعاليت  التـدريس، ضـعف سـاختار پژوهـشي هاي غيرپژوهشي مانند

و  و پژوهش در ايران، معنـي و نارسـا از فعاليـت پـژوهش، كـم سازمان دانش تـواني تعريـف مـبهم

هـاي هنجـاري، كنشگران دانش در برقراري ارتباطات پويا، ارگانيك، تعاملي، مشاركتي در شـبكه 

و مبادله  و تمايل شـديد آنهـا بـه ارتباطـات يـك طرفـه ارتباطي و بـرون) درصـد75(اي در درون

د بودن ديـوار دانـشگاه سازمان دانش، بلند  و و تعامـل دانـشگاه بـا جامعـه،ر نتيجـه هـا عـدم ارتبـاط

و تعـادل سـبد هزينـه)قهـر مـديران بـا پـژوهش(ي يـ دانشگاهيان با مديران اجرا  و، عـدم تـوازن هـا

ده پاداش و و پژوهشي هاي پژوهـشي رسـاله حاضـر اسـت ها مورد ديگر، از يافته هاي فعاليت علمي

).65: 1383مهاجري،(

 هاي اصلي كننده در فرضيه بيني اي پيشمقايسه متغيره:8 جدول

ضريب استاندارد فرضيه

 رگرسيوني

ضريب الگوي

 معادالت ساختاري

عوامل اجتماعي بر ميزان گرايش اعضاي باشگاه پژوهشگران

م جوان به فعاليت .ثر استؤهاي پژوهشي

831/098/0

عوامل فرهنگي بر ميزان گرايش اعضاي باشگاه پژوهشگران

م فعاليتجوان به  .ثر استؤهاي پژوهشي

814/089/0
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هاي اصلي بر اساس كننده در فرضيه بيني متغيرهاي پيشي كه به مقايسه8بر اساس جدول)الف

ميي دو نوع تحليل چندگانه  عوامل تحليل رگرسيون چندگانه متغيرهاي اصلي، پردازد آماري

به)خصشا15با(و عوامل فرهنگي) شاخص9با( اجتماعي  اصلي ميزاني كننده بيني عنوان پيش را

در الگوسازي معادالت ساختاري هم همين نتيجه قابل.كند گرايش به فعاليت پژوهشي معرفي مي

تبه.توجه است بهأعبارت ديگر همانند تحليل رگرسيون، ثير عوامل اجتماعي بر ميزان گرايش

 به نتايج دو نوع تحليل با توجه.شده استفعاليت پژوهشي اعضاي باشگاه برجسته نشان داده 

 آماري اعضاي باشگاهي گيري نمود كه در جامعه توان با اطمينان بيشتري چنين نتيجه آماري مي

و در برخورداري مديران پژوهشي واحدهاي دانشگاهي پژوهشگران جوان، از دانش پژوهشي

مياختيار قرار زان گرايش اعضاي باشگاه به دادن بودجه كافي به پژوهشگران موجب افزايش

مي فعاليت .شود هاي پژوهشي

پس)ب مي با توجه به با تحصيالت در گروه توان دريافت پژوهشگران آزمون بونفروني

هاي پژوهشي در مقايسه با پژوهشگراني كه رشته علوم انساني هستند بيشتر به انجام فعاليتمهندسي 

بهدهند گرايش نشان مي مي سطح معنيو با استناد توان بيان داشت اين تفاوت داري اين تفاوت

ميي قابل تعميم به جامعه عبارت ديگر باالترين ميزان گرايش از آن پژوهشگرانيبه. باشد آماري

مي است كه در رشته و هاي مهندسي تحصيل وه ژوهشگراني كه در رشتهپكنند اي علوم پايه

.ي قرار دارنددر مراتب بعد كنند، مهندسي تحصيل مي

هاي ها، ميانگين سطح گرايش زنان به انجام فعاليت ميانگيني با توجه به آزمون مقايسه)ج

.دهد تفاوتي را نشان نميپژوهشي در مقام قياس با مردان 

هاي ديگر پژوهشگران با اختصار به آنها اشاره هاي اين پژوهش با يافته منظور مقايسه يافته به

.شود مي

با» بررسي موانع فرهنگي توسعه تحقيق در ايران«هاي تحقيق علي طايفي با عنوان يافته و

و حمايت نظريههربه و با هدف هاي جامعه مندي و در قالب پروژه پژوهشي روشمند شناسي

ا و تحليل موانع فرهنگي موجود در فراراه توسعه پژوهش در  مجموع موانع فرهنگي،رانيشناسايي

ا مي جتماعي فعاليتو و پژوهشي را توصيف، تحليل تبيين او معتقد است موانع. كند هاي علمي

و عدم اعتماد به يكديگر، اتصال به منابع كاري، پوشيده عمده فرهنگي چون پنهان گويي، تفرد

محوري، عدم گرايي، پول گرايي، تعصب، خاص گريزي، تقدس گرايي، دنيا قدرت، تقليد

ا و و تخصص گرايي در بستر فرهنگ نظام اجتماعي پرسشگري نتقادگريزي، عدم شايسته ساالري
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و موجب مي و حتي حداقل بودجه ايران نهادي شده شود پژوهش در اين كشور انجام نگيرد

صو) توليد ناخالص ملي%3حدود(اختصاصي به پژوهش  طايفي،(ت مطلوب هزينه نگرددرنيز به

1380 :179 .( 

هاي الملل پژوهش شناسي با معرفي برخي از موانع بين عنوان پژوهشگر حوزه جامعه محسني به

و فرهنگي در ايران را  و بنيادي پژوهش اجتماعي اجتماعي از جمله زبان انتقال دانش، موانع عمده

و نظام ارزش چنين خالصه مي هاي ايران هاي دانشگاهي، دانشگاه كند، با توجه به اهميت دانشگاه

و امكانات پژوهشي را براي تدارك مستمر پژوهشي فراهم نمايندتوان منابع. ستند وسايل الزم

ضعف. ها بسيار متنوع است هاي پژوهشي در حوزه پژوهش كننده اعتبار براي فعاليت تأمين

ا پذيري علمي دانشگاه جامعه رايهاي راني موجب شده است كه مؤسسات آموزش عالي دانشجويان

و مديريت ناكارآمد در حوزه. هش آماده كنندكمتر براي پژو ضعف ساختار پژوهشي دانشگاه

و پژوهش، به و سهم خصوص پژوهش علم هاي اجتماعي موجب شده است كه دانشگاه نقش

و مجري فعاليت مؤثري در تعيين اولويت در اين ميان. هاي پژوهشي نيز نباشند هاي پژوهشي نداشته

و تعامل پژوه و روابط هاي سفارش شگران با سازمانبرقراري ارتباط دهنده پژوهش فردي بوده

مي جانشين ضوابط در انجام پروژه ).121: 1378محسني،(شود هاي پژوهشي

با لهسايي قب بررسي موانع پژوهشزاده و بعد از انقالب موانع پژوهشهاي اجتماعي در هايل

مي اجتماعي بعد از انقالب را چنين دسته و پژوهش.دكن بندي هاي اجتماعي فاقد يك هدف ملي

و پژوهش به يكپارچگي تحقيقاتي است و غيرنظام ها مي صورت انفرادي ها گيرد، پژوهش مند انجام

و داراي استقالل نيست تا بتواند يك روحيه علمي بي طرفانه در پژوهشگر ايجاد سازمان يافته نبود

و پژوهشگر در چارچوب سازماني پژوهش نم و پژوهشييكند كند، جريان انتشارات دانشگاهي

حقيدر مسا و ناموقع است، هايس يكي از موانع پژوهش در پژوهشيالتدرل اجتماعي خيلي كند

و از اين روي فرصت،ي استعاجتما و تحقيقات اجتماعي اندك است هاي مطالعاتي براي استادان

و وجاهت كمتري نسب در.ت به ساير همكاران خود برخوردارندمحققان اجتماعي از پايگاه، منزلت

كل موانع مذكور موجب شده است كه جريان توليد دانش در حوزه علوم اجتماعي به كندي انجام

و پژوهش و يا اصالً انجام نگيرد و توسعه نامتوازن داشته باشد گيرد هاي اجتماعي دچار آسيب شده

).97: 1375زاده، لهسايي(

و احسان نراقي نيز در بررسي تحقيقات اجتماعي در ايران معتقد است، عدم آشنايي با مباحث

و پژوهشي هاي كمي، روش روش هاي پژوهش، عدم آشنايي كنشگران دانش با فضاي علمي
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و يافته و عدم تعامل پويا ميان پژوهشگران ايراني با آنان، پيوند نخوردن نتايج هاي كشورهاي كانون

و سياست در فرآيند پژوهشي به دنياي برنامه ريزي اجتماعي، فرار مغزها، دخالت نهاد قدرت

و عدم استقبال آنان از راه واآورده پژوهش، عدم ارتباط مديران اجرايي با مراكز پژوهشي

و موارد ديگر از موانع پژوهش نكته قابل توجه. هاي اجتماعي در ايران است محصوالت پژوهشي

 كه ايشان يك تاريخ نگاري از وضعيت تحقيقات اجتماعي در در بررسي احسان نراقي اين است

).61: 1379نراقي،(ايران را انجام داده است

و حسن سرايي از جمله پژوهشگران است كه در بررسي تحقيقات علمي، مطالعات كارشناسي

و ملزوم يكديگرند، از طريق تحقي و توسعه الزم قات توسعه علمي معتقد است كه تحقيق علمي

مي است كه علم ارتقا پيدا مي و دانش علمي توسعه و تالش. يابد كند از نظر او، توزيع دانش علمي

و به يك نسبت نيست از. براي توسعه مرزهاي اين دانش در سراسر جهان يكنواخت در بعضي

و ژرف تر، گسترده مناطق جهان، دانش علمي پيشرفته و تالش براي گسترش مرزهاي تر تر است

و سنگين يافته، سازمان ين دانش، از طريق تحقيقات علميا يا. تر است تر حال در جاهاي ديگر

و مشاركتي در توليد دانش علمي صورت نمي و يا اين مشاركت بسيار پراكنده، سطحي گيرد

و الگوهاي. محدود است و عاريتي است و نهادي نشده از اين روي در اين جوامع علم بومي

رساله اصغر مهاجري با عنوان).45: 1373سرايي،(آن را گرفته استي توليد مصرف دانش جا

و با هدف يافتن موانع عمده پژوهش» هاي اجتماعي در ايران شناختي موانع پژوهش بررسي جامعه«

و با استعانت از چارچوب و نظريه در قالب يك مدل نظري تحليلي هاي اساسي هاي مرجع

بساخت) شناختي، الف جامعه ج) اري كاركردي، د) كنش متقابل نمادي  پذيري جامعه) مبادله

به)ه و و تبيين خصوص رويكرد شبكه ارتباطات و اثرگذار كننده رفتار، اي ارتباطات، عوامل مهم

و پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي را  و فعاليت علمي كنش

ميو پژوهش بررسي جامعهعنوان كنشگران دانش به . كند شناختي
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