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  چكيده
 نمونـه از    يـك  ي نگـرش بـه تحقيـق بـر رو         شـنامه پرس يـابي  هنجار ضر حا  پژوهش فهد :مقدمه

  . بوديراني اننشجويادا
 تـرم   ي دانـشجو  400 متـشكل از     يا  منظور، نمونه  ينبد.  بود يابي ينهتحقيق از نوع زم   طرح   :روش

 مذكور  ياندانشجو. شدند بنتخا ا يا  طبقه فيدتصا رتصو به كردستان   هنشگا دا يآخر دوره كارشناس  
  .نددنمو تكميلهاي نگرش به تحقيق و خودكارآمدي در تحقيق را  مقياس
 بـه شـيوه چـرخش متمايـل از نـوع ابليمـين       عاملي تحليلوش  از رهمد آ ست د به نتايج :هـا  يافته

ـ        ( نگرش به تحقيق     لعاممستقيم نشان دهنده پنج       اضـطراب   ي،سـودمندي تحقيـق در مـشاغل آت
 نـشان   ييدي تأ ي تحليل عامل  يها يافتهو  ) تحقيق، نگرش مثبت، تناسب با زندگي و دشواري تحقيق        

 خنباوكر يلفا آ جمله از   ني درو همساني پايايي يباضر.  بود يراني جامعه ا  ي بر رو  مدلدهنده برازش   
 ير مقـاد  يـن  بـود كـه ا     87/0 و   89/0 به ترتيب برابـر بـا        عامل و پنج    دهما 30 ايبر كردن   يمهو دون 

 پرســشنامه نگــرش بــه تحقيــق بــا پرســشنامه ي ضــرايب همبــستگ،همچنين. نددبو ضايتبخشر
دسـت آمـد كـه        بـه  -38/0 و   35/0،  32/0،  34/0،  37/0 ترتيب برابر بـا      بهخودكارآمدي در تحقيق    

 ننشجويا دا يـق  نگـرش بـه تحق     يـانگين  م بين كه داد   ننشا آزمون تي    يجنتا.  بودند دار ي معن يهمگ
  . دار وجود نداردي معنوتتفا پسر و خترد
 در  انتو مي ابـزار    يـن  نگـرش بـه تحقيـق از ا        شـنامه پرس پايايي و   يي روا به توجه با :گيري  هجينت

  .دكر دهستفا دانشگاهي اهاي طيمح و هشيوپژمؤسسات 
  . نگرش به تحقيق، هنجاريابي، روايي، پاياييشنامهپرس: ها كليدواژه
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Psychometric Properties of the Attitude toward Research 
Scale 

Naser Shirbagi, Naser Yousefi 

Abstract 
Introduction: This research was aimed to validate the Attitude toward 
Research Scale (ATR) among university students. 
Method: In this study, 400 senior students were randomly selected from 
Kurdistan University. All participants completed the ATR and Criterion 
questionnaires, and then data was analyzed through factor analysis of 
tendentious, oblimin Rotation, and confirmatory factor analyses. 
Results: of factor analysis revealed eighteen factors then the likelihood 
of fit was tested by confirmatory factor analysis. The results showed a 
high internal consistency using both Cornbach’s Alpha and split-half, 
89% and 87%, respectively, for the whole ATR and all extracted factors. 
The validity of the questionnaire was examined by its correlation with the 
Research Self-Efficacy questionnaire, showing the correlations for the six 
criteria, 37%, 34%, 32%, 35%, and -38%, which are significant at 
P<0001.  
Conclusion: The results of t-test showed no significant difference 
between male and female participants. The results of the current study 
are consistent with previous findings, implying that ATR can be 
employed for research and academic  
Keywords: Attitude toward Research scale, validly and Reliability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 يراني از دانشجويان ايا  مقياس نگرش به تحقيق در نمونهيابيهنجار

28  

 مقدمه

 سـاير يافتگي و رقابت خـود بـا          هاي توسعه  بنيانحفاظت از   كشورها براي    بيشتر   ،در عصر كنوني  
علـم و    .دهنـد   هاي خود مورد توجه قرار مـي       را به عنوان محور اصلي فعاليت     كشورها، علم و فناوري     

بـسط و گـسترش       كـه آن هـم قطعـاً مـستلزم         هاي پژوهشي است    محصول فعاليت   نيز خود  فناوري
يكـى از   . باشـد  هاي علـم امـروزي مـي        ق و آشنا به كار با روش      نهادهاي علمي و تربيت نيروي محقّ     

هايى توانـا در امـور    اى، تربيت و پرورش انسان ر جامعهحقيقاتى در ه هاى آموزشى و ت    اهداف سازمان 
هاى رشـد و توسـعه هـر كـشور، تـوان و              اى كه يكى از شاخص      است، به گونه   پژوهشى و تحقيقاتى  

ارتقاى اين توان به بهبود وضعيت توليـد        ). 1386تابعي و محموديان،    (ظرفيت علمى بالفعل آن است      
گـذارى بـه تحقـق ايـن مهـم منجـر             هاى علمى و سرمايه    كه پژوهش طالعات علمى بستگى دارد     ا

آمـوزش  «ترين مقوالت مورد بحث در آموزش عالى، موضوع          عالوه بر اين، يكى از شاخص     . شود مى
هاي موجود ميـان     ركردن خالء پ. هاى مختلف از نحوه اجراى آن است       و برداشت » مبتنى بر پژوهش  

ن پژوهش در بدنه آموزش عالى و به ويژه حوزه آموزشـى            هاى آموزش و پژوهش به رخنه كرد       حوزه
  ). 2002، 3اينتويستل(بستگي دارد 

رفتـار ديگـر      نخست همانند هـر    مرحلهبا مطالعه، جستجوگر و پژوهشگر در       جوياني  تربيت دانش 
و پژوهش از ديرباز مورد توجـه و      موضوع مطالعه اگر چه   . مستلزم ايجاد عالقه و انگيزه در آنان است       

محـور بـه    هاي پژوهش ها و بافت گيري از كالس  بهره،  نظران بوده است، با وجود اين      سي صاحب برر
هـاي نـوين آموزشـي اسـت كـه در            زش مبتني بر پژوهش از جمله سياست      طور كلي و تمركز بر آمو     

  .شود تربيتي بر آن تأكيد مي هاي جديد آموزه
 وضعيت دانشجويان آن بـستگي      ميزان مقبوليت و سطح كيفيت يك دانشگاه در درجه اول به          

يابي دانـشجويان بـه سـطوح         و در مقوله پژوهش به علت دست      ) 1385محمدي و همكاران،    (دارد  
رود كه دانشجويان توانـايي       هاي اصلي اين گروه حساب شده و انتظار مي          باالتر دانش، جزء مهارت   

نـان كـه امـين مظفـري و         اما همچ . انجام تحقيق و نيز مشاركت در اجراي تحقيق را داشته باشند          
سـازي    انـد رسـالت خـود را در زمينـه آمـاده             هـا نتوانـسته     معتقدنـد دانـشگاه   ) 1388(يوسفي اقدم   

هاي پژوهشگري و دستيابي به استانداردهاي الزم در اين زمينـه بـه               دانشجويان براي ايفاي نقش   
ژوهـشي در بـين     هـاي پ    درستي به منصه ظهور برسانند، از اين رو، رغبت كـم بـه انجـام فعاليـت                

. باشـد   اي مي    حرفه - هاي آموزش عالي و فني      اندركاران نظام   هاي دست   دغدغه دانشجويان يكي از  
 )6،1980؛ رابرتـز و بيلـدربك     5،1991؛ زينـدر  2005،  4پاپاناستاسـيو (المللي    بين نتايج برخي مطالعات  
هـاي    كـالس هـا و      دانشجويان نوعاً نگرش و احساس منفي در خصوص دوره        نشان داده است كه     
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روش تحقيق دارند و پژوهش به معني واقعي آن هنوز جزء فرهنـگ دانـشجويان پذيرفتـه نـشده                   
  ).1386زاده،  جواهري(است 

جويان به عنوان پژوهشگر علمي آنان بايد مقدار معيني از برخـي            نخستين تربيت دانش  در مراحل   
. انـد  تاريخ و فلسفه علـم از آن جملـه        رياضيات، منطق، آمار و در برخي موارد        . مواد درسي را بياموزند   

توان   نمي ،دست نياورند  ههاي الزم را ب     دانشجويان در برخي فنون بنيادين پژوهش مهارت       مادامي كه 
ها بـه صـورت      تها عبارتند از توضيح ماهي     اي از اين مهارت    نمونه. گفت تربيت آنان كامل شده است     

ها و   ها، اعتبار كاربرد آنها، به كارگرفتن داده       دن فرضيه نمادها و تنظيم روابط آنها، ساختن و به كار بر         
  .دار بدون پيش داوري بيانجامد درك معناي آنها به صورتي كه به نتايج معني

دانشجويان در تغيير و انتقال از تجربه دست دوم به تجربه دست اول             ) 1986(به باور ديكينسون    
هـاي    تازه در كـالس    هاي  افكار و مهارت   كفايتي شوند و سرعت كسب     ممكن است دچار احساس بي    

در . نـد برسـد و آنـان را مـضطرب و افـسرده نمايـد              بار به نظرشان كُ    اي تأسف  روش تحقيق به گونه   
 چـرا كـه كارهـاي       ،شـوند  اشـتياق مـي    حوصله و بي   ل پژوهشي بيشتر دانشجويان بي    ئبرخورد با مسا  

. ش كاري بـه شـدت خـسته كننـده اسـت           ا پژوهشي مانند هر فعاليت ديگر، در سطح فني و استادانه         
به طور طبيعي دانشجويان در اين گونه       . پژوهش علمي بايد حداقل با اندك عالقه شخصي توأم شود         

، 1986ديكينـسون،   (ها خود را مشكوك، سردرگم و در حال كنكاش با خود خواهنـد يافـت                 تموقعي
  ).1373 شيباني،ترجمه امير
. هاي پژوهشي دارنـد     به فعاليت   اندكي  تمايل  نيز  ما ويانجدانشكه چرا   شود    ميال مطرح   ؤاين س 
جويان دانـش هاي منفي    شتر نگرش هاي گذشته بيانگر آن است كه بي       دهه در   شدههاي انجام    پژوهش

 و  آدامـز ( هـاي روش تحقيـق، آمـار و رياضـيات بـوده اسـت              دورهبه تحقيق در ارتباط با دروس يـا         
ـ ). 1986،  7هولكومب جويان دانـش در مطالعـه خـود دريافتنـد كـه بيـشتر            ) 1980(ك  لـدرب  و بي  زرابرت

 8واتـرز، مـارتلي، زاكراسـك و پوپـوويچ        باوربه  . مضطربانه و منفي از درس آمار دارند       برداشتي كامالً 
يـادگيري و    -يند يـاددهي  آهاي منفي بروز موانعي در فر      ن نگرش يكي از پيامدهاي اصلي اي    ) 1988(

هـاي علـت و      مـدل ) 1990( 9اكلـس  بـه گفتـه      .باشد وسي مي به تبع آن عملكرد ضعيف در چنين در       
اي ايفا   هاي آينده نقش واسطه    تها واقعاً بين عملكرد گذشته و موفقي       ه نگرش اند ك  معلولي نشان داده  

هاي منفي نسبت به يك مـاده درسـي          افت كه نگرش  در مطالعه خود دري    )1995 (10مثالً ما . كنند مي
ها به نوبـه خـود، بـر ميـزان كوشـش فـرد               ن نگرش اي. استان  جويدانش يادگيري   بهترين پيش بين  

تـر   هاي پيـشرفته   متمايل به گسترش يادگيري خود در يك موضوع و يا در انتخاب و شركت در دوره               
  .گذارد در زمينه همان موضوع تأثير مي

                                                           
7 Adams & Holcomb 
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توانـد از   مـي  اتي تحقيقـ هـاي  مربوط به پژوهش يـا پـروژه      جويان به دروس    دانشارزيابي نگرش   
هـاي تحقيقـاتي      چرا كه به اين وسـيله اسـتادان و راهنمايـان پـروژه              برخوردار باشد،  ت فراواني اهمي
به اين موضوعات با استفاده از فنون تـدريس نـوين ايجـاد             نسبت  تري را    هاي مثبت  توانند نگرش  مي

بـه  جويان  دانشاز طرف ديگر، شناسايي عواملي كه ساختار نگرش         ). 1988،  همكارانواترز و   (نمايند  
 ؛داشته باشد   ممكن است اشارات نظري و پيشنهادات كاربردي مهمي در بر          ،دهد شكل مي را  تحقيق  
هرگز مورد آزمـون و مطالعـه جـدي          در ايران     با توجه به اين واقعيت كه عوامل مذكور قبالً         ،به ويژه 

ـ  هـ  اسروش تحقيق به وسيله شناختن خرده مقيـ       دروس  براي مثال، مدرسان    . اند نگرفته قرار ن اي اي
يـادگيري تحقيـق وارد شـوند و بـا           -ينـد يـاددهي   آاي متفاوت در فر    ها، ممكن است از زاويه     نگرش

تر  هاي مثبت جاد نگرشجويان براي ايدانشاستفاده از آنها، يادگيري تحقيق را از طريق توانمندسازي        
  .به چنين موضوعاتي تسهيل كنند

اخـل و    در د  نگرش بـه تحقيـق     ر زمينه كه تحقيقات د   از آن جهت ضرورت دارد    پژوهش حاضر   
 قمـشي،   يالهـ  ؛ فضل 1391بهمن آبادي و كارشكي،   : به عنوان مثال  (رو به افزايش است     خارج كشور   

، 12؛ سـبزواري، كـوثر و خوواجـا       2010،  11سيمنز، پونن، ونگ و كانجي     ؛1386؛ جواهري زاده،    1390
2009.(  

و  دقيق ابزار يك به نياز رواني ختلفم هاي سازه گيري اندازه تشخيص و براي پژوهشگران اغلب
 از يكي راستا، همين در .يابند اهداف مورد نظر دست به ممكن زمان كمترين در بتوانند دارند كه پايا

 بنـابراين،  .باشد  مينگرش به تحقيقكنند،  مي برخورد آن با اغلب محققان تربيتي كه مهم هاي سازه

 بـه   دارند كهنگرش به تحقيق هدر زمين پرسشنامه يك به مبرم اندركاران مراكز تحقيقاتي نياز دست

بـه  را در انتخاب افراد و بررسي نگرش به تحقيق اطالعات الزم  بتواند خطا حداقل با و دقيق صورت
 نامهپرسش )روايي و پايايي(سنجي  هاي روان ويژگي بررسي حاضر تحقيق  هدف، بنابراين.دهد دست

   .باشد نگرش به تحقيق مي

  روش
 دختـر و پـسر      يانجامعه آماري تحقيق شامل كليه دانشجو     .  بود يابي ينهوهش حاضر از نوع زم    پژ

 در  1389-90سال آخر دوره كارشناسي مشغول به تحصيل در دانشگاه كردستان در سال تحـصيلي               
براي انتخاب نمونه مـورد نظـر از شـيوه نمونـه گيـري تـصادفي              . دو وضعيت روزانه و نوبت دوم بود      

 يـه كلاز بـين  )  دختـر 180 پـسر و   220( نفـر    400بر اسـاس فرمـول كـوكران        . ستفاده شد اي ا  طبقه
 زن برابـر بـا      هـاي  ي كه ميانگين سنّي آزمـودن     شدند بنتخااي ا   طبقه فيدتصا رتصو به ننشجويادا

 سـال و بـا      84/24 مرد برابـر بـا       هاي ي آزمودن ي سنّ يانگين و م  32/1 سال و با انحراف معيار       17/23

                                                           
11 Siemens, Punnen, Wong, & Kanji 
12 Sabzwari, Kauser, & Khuwaja 
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 مـرد شـاغل،     هاي ي درصد آزمودن  17 زن و    هاي ي درصد آزمودن  4 ين،همچن.  بود 37/1 ارانحراف معي 
 6 زن و    هـاي  ي درصـد آزمـودن    3 مرد بـومي و      هاي ي درصد آزمودن  52 زن و    هاي ي درصد آزمودن  71

علـوم انـساني،    )  درصـد  52(ها شامل    توزيع نمونه در دانشكده   .  مرد متأهل بودند   هاي يدرصد آزمودن 
  .كشاورزي بود) درصد17(فني و مهندسي و ) درصد10 (ه،لوم پايع ) درصد21(

  ابزار پژوهش

تهيـه  ) 2005(مقياس مذكور توسـط پاپاناستاسـيو       : 13)ATRS(مقياس نگرش به تحقيق     
، 3=، متوسـط  2=، مخـالف  1=كـامالً مخـالف   (اي ليكـرت       گزينـه  5 گويه بـا طيـف       32شده و داراي    

. شـوند   گـذاري مـي      گويـه بـه صـورت معكـوس نمـره          12باشد كه     مي) 5= و كامالً موافق   4=موافق
 گويه آغـاز شـد كـه ضـريب          56سنجي نسخه اوليه پرسشنامه نگرش به تحقيق با           هاي روان   تحليل

ها منجر به     تحليل عاملي اين مجموعه گويه    . دست داد  را به  95/0بخش    آلفاي كرونباخ بسيار رضايت   
امـا بـه دليـل آنكـه برخـي از           . كردند  تبيين مي كل واريانس را    % 4/66 عامل گرديد كه     11استخراج  

داري بـا نمـره كـل پرسـشنامه نداشـتند و يـا داراي ضـريب                   هاي پرسشنامه همبستگي معنـي      گويه
هـاي    از ايـن رو، گويـه     .  بودند، نامناسب تشخيص داده شده و حذف شـدند         50تر از     همبستگي پايين 

 32تحليل عاملي به روش عوامـل اصـلي و بـا            مرحله نهايي   .  گويه تقليل پيدا كرد    32باقي مانده به    
سـودمندي تحقيـق در شـغل، اضـطراب     ( عامـل  5گويه و به شيوه چرخش واريماكس ادامه يافت و      

كـل  % 25/66استخراج شد كه مجموعـاً      ) تحقيق، نگرش مثبت، تناسب با زندگي و دشواري تحقيق        
ب آلفاي كرونباخ براي كـل پرسـشنامه        پايايي پرسشنامه با استفاده از ضري     . كرد  واريانس را تبيين مي   

)  گويه 8با  (، اضطراب تحقيق    91/0)  گويه 9با  ( و براي خرده مقياس سودمندي تحقيق        94/0برابر با   
 و سـختي    76/0)  گويـه  4بـا   (، تناسـب بـا زنـدگي        92/0)  گويه 8با  (، نگرش مثبت به تحقيق      91/0

ان انگليسي بوده كه توسط نويـسندگان       اصل پرسشنامه به زب   .  محاسبه شد  71/0)  گويه 3با  (تحقيق  
اين مقاله از زبان انگليسي به فارسي برگردانـده شـد و بـراي اطمينـان بيـشتر از صـحت ترجمـه و                        
مطابقت دو نسخه انگليسي و فارسي، ترجمه فارسي آن در اختيار دو نفر مـسلّط بـه زبـان فارسـي و                      

آن را به انگليسي برگرداننـد و سـپس          14سانگليسي قرار داده شد تا با استفاده از روش ترجمه معكو          
سرانجام روايي ظـاهري و محتـوايي آن توسـط افـراد متخـصص         . مجدداً به زبان فارسي ترجمه شد     

تعيين گرديـد و اصـالحات محـدودي در آن انجـام            ) سنج متخصص در ابزارسازي     پژوهشگر و روان  (
غييرات و اصـالحات، فـرم فارسـي        بدين ترتيب، پس از چند مرحله بررسي، بازبيني و اعمال ت          . گرفت

  . مقياس براي اجراي پژوهش آماده شد

                                                           
13 Attitude Toward Research 
14 Reverse translation 
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 و  16 ايـن پرسـشنامه توسـط گريلـي        :RSES(15 (تحقيـق  در خودكارآمـدي  پرسشنامه
كه براي ارزيابي توانايي درك شده فـرد   باشد  گويه مي51و داراي شده است تهيه ) 1989(همكاران 

 17، بيـشاپ و گارسـيا     بيـسكه . يـق طراحـي شـده اسـت       ف مرتبط با تحق   ياي از وظا   براي انجام دامنه  
  :دست آوردند ه برا زير عامل 4 انجام دادند و  تحليل عامليمذكور بر روي پرسشنامه) 1996(

هاي فرد براي بارش مغزي و تعيين يك ايده          ه بوده و تالش    گوي 5 كه شامل    :18وظايف اوليه  -
  .كند  ارزيابي ميراپژوهشي 

 بوده كه بيانگر مراحل اساسي در گـسترش باورهـاي فـرد              گويه 16شامل   :19مفهوم سازي  -
  .باشد هاي پژوهشي ويژه مي درباره ايده

 الزم و ضروري بـراي اجـرا و بـه انجـام     يف گويه بوده و وظا20 كه داراي :20تحقيق انجام -
  .كند رساندن يك پروژه پژوهشي را بيان مي

دن پروژه تحقيقاتي توسط فـرد را        گويه بوده و سازماندهي و فراهم كر       8شامل  : 21ارائه نتايج  -
 .دهد براي ارائه شفاهي و كتبي نشان مي

 ارزيـابي   »اطمينان از توانايي انجـام تحقيـق       «نهايتاً دو گويه باقي مانده احساس كلي فرد را در         
شود كه درجه اطمينان خـود    خواسته مي دهندگان  در دستورالعمل تكميل پرسشنامه از پاسخ     . نمايدمي

سكه و  بيـ . كننـد ارزيابي  )  مطمئن كامالً (100تا  ) نامطمئن(هر گويه از يك مقياس صفر       را در زمينه    
اند كه چهار خرده مقياس مـذكور بـه صـورت معنـي داري بـا هـم                    همچنين گزارش كرده   همكاران

  .اند  را براي آن گزارش كرده96/0همبستگي دارند و ضريب سازگاري دروني كلي
 در خودكارآمـدي  در مطالعـه خـود پايـايي كـل پرسـشنامه          ) 2001 (22عالوه بر موارد فوق، بارد    

 نفري به شيوه آلفـاي      400 در پژوهش حاضر پايايي اين ابزار در نمونه          .دست آورد  به 89/0تحقيق را   
  . به دست آمد74/0 و76/0  برابر باكرونباخ و دونيمه كردن به ترتيب

  ها يافته
  . و تحليل جانبي استي تأييديتحليل عاملي اكتشافي، ها شامل سه بخش تحليل عامل يافته
  هاي تحليل عاملي اكتشافي يافته: الف

 الؤها در هر س آزمودني معيار نمرات خام ميانگين و انحراف و ها سؤالهاي آماري تعداد  شاخص
  . ارائه شده است1در جدول 

                                                           
15 Research self-efficacy scale 
16 Greely 
17 Bieschke, Bishop, & Garcia 
18 Early Tasks 
19 Conceptualization 
20 Implementation 
21 Presenting The results 
22 Bard 
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  ا در هر سؤاله آزمودني معيار نمرات خام ميانگين و انحراف ها، هاي آماري تعداد سؤال شاخص -1 جدول
  انحراف معيار  ميانگين  سؤال  انحراف معيار  ميانگين  سؤال

1 31/3  23/1  16 96/3 21/1 
2 44/4 87/0 17 41/3 22/1 
3 05/4 03/1 18 30/3 26/1 
4 20/4 95/0 19 90/3 12/1 
5 03/4  08/1  20 93/3 16/1 
6 99/2 10/1 21 50/3 21/1 
7 50/3 19/1 22 89/3 09/1 
8 83/3 19/1 23 86/2 17/1 
9 47/3 09/1 24 58/3 11/1 
10 57/3 07/1 25 76/3 05/1 
11 22/3 35/1 26 78/2 20/1 
12 16/4 75/2 27 92/3 92/0 
13 04/4 00/1 28 95/3 01/1 
14 66/3 19/1 29 58/3 12/1 
15 04/3 23/1 30 84/2 21/1 

400=n 

هاي پرسشنامه نگرش  يان از ميان كل ماده دانشجو شود، مي مالحظه 1 جدول در كه طور همان
 26 هـاي  مـاده  در و ميـانگين  ، بـاالترين )16/4( 12 و) 20/4( 4، )44/4( 2هـاي   مـاده  در به تحقيق

 با استفاده از تحليل ،همچنين. اند آورده  دسترا به ميانگين كمترين) 86/2(23و ) 84/2 (30، )78/2(
 قيـ نگـرش بـه تحق     ره به اين معنا كه اگر نم      ،محاسبه شد  26/3 نقطه برش براي اين ابزار       ،تمايزات

دريافـت  را   ايـن نمـره       از تر  است و اگر پايين    قي به تحق   مثبت نگرششود، داراي    26/3فرد باالتر از    
 و ويژگـي     درصد 8/72 حساسيت پرسشنامه    ،همچنين. باشد  نمي قيبه تحق مثبت  نگرش  كند، داراي   

 .آورد شد درصد بر2/82آن 
بررسـي مـاتريس ضـرايب همبـستگي بـين      (جهت بررسي پيش فرض كرويت  شپژوه اين در

 براي بررسي كفايت نمونه ،همچنين .استفاده شد) 1950( از آزمون كرويت بارتلت) جامعه متغيرها در
 يا) 1961 ( الكين- مير-يزرعاملي، از آزمون كا تحليل شده براي آوري جمع هاي داده بودن و مناسب

KMO آمده است 2 نتايج آن در جدولشد كه  استفاده.  
كاي محاسبه  مقدار مجذور و 85/0 برابر با KMO شاخص كه دهد  مينشان 2هاي جدول  يافته

دار  معنـي  )p>0001/0( در سطح آماري كه باشد مي 408/5برابر با بارتلت  كرويت شده براي آزمون
ها براي انجام تحليـل عـاملي و     و دادهدهيعني فرض واحد بودن ماتريس همبستگي رد ش ،باشند مي

  .ندكن حجم نمونه كفايت مي
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  KMOآزمون كرويت بارتلت و  - 2 جدول
  آزمون كرويت بارتلت  KMOآزمون 

  X2  Df  P  كفايت نمونه
85/0  408/5  435  0001/0  

 . ارائه شده است3 در جدول قينگرش به تحقپرسشنامه  )تنصيف و كرونباخ آلفاي( دروني همساني ضرايب

   قينگرش به تحقنامه پرسش )تنصيف و كرونباخ آلفاي( دروني همساني ضرايب - 3 جدول
  دانش جويان دختر  دانش جويان پسر  كل نمونه  تعداد

 دونيمه كردن آلفاي كرنباخ دونيمه كردن آلفاي كرنباخ دونيمه كردن آلفاي كرنباخ  ها ماده  ها عامل
1  8  86/0  83/0  81/0  78/0  76/0  75/0  
2  7  87/0  82/0  83/0  76/0  85/0  82/0  
3  6  87/0  85/0  82/0  81/0  78/0  75/0  
4  5  87/0  85/0  79/0  76/0  85/0  78/0  
5  4  88/0  87/0  78/0  74/0  81/0  79/0  
  78/0  76/0  75/0  81/0  87/0  89/0  30  كل

نگـرش  نامه پرسش تنصيف و كرونباخ آلفاي شود، ضرايب مي مشاهده  3 جدول در كه طورهمان
بـاال و   جـنس  تفكيك به شده، استخراج پنج گانه هاي ماده و عامل 30 براي نمونه كل  درقيبه تحق

 . هستند فوق پرسشنامه هاي ماده از همگوني و همساني حاكي كه )70باالي (رضايت بخش بوده 
يافته متمايل  چرخش عاملي هاي مربوط به هر عامل از تحليل جهت تعيين تعداد عوامل و گويه

  . ارائه شده است4نتايج آن در جدول  استفاده شد كه  آبليمينهبه شيو

  )N=400( جويان دانشروي بر يافته متمايل به شيوة آبليمين چرخش عاملي ماتريس - 4 جدول

مقدار ويژه   سؤاالت    ها عامل
  )آيگن(

درصد 
واريانس

درصد 
تراكمي

 97/27  97/27  1  2  3  4  5  12 13  28  نگرش مثبت به تحقيق- 1
      60/048/035/079/082/078/031/056/039/8  بار عامل اول

  82/37  85/9  95/2  8  14  16  20  21  24  25  -   سودمندي تحقيق- 2
      51/065/064/056/071/0 54/0  53  -  بار عامل دو

  53/43  70/5  71/1  6  7  9  10  11  15  -  -   سختي تحقيق- 3
      62/062/039/055/073/062/0    -  بار عامل سوم

  52/48  99/4  49/1  18  19  22  27  29  -  -  -   تناسب با زندگي- 4
      66/045/044/062/076/0  -  -  -  بار عامل چهار

  96/52  44/4  33/1  17  23  26  30  -  -  -  -   اضطراب تحقيق- 5
      74/075/069/039/0  -  -  -    بار عامل پنجم
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ه اسـت و   نبود30/0 هر سؤال با عامل كمتر از ه رابطشود، مشاهده مي 4 جدول در كه طورهمان
 ايـن  در. هـستند  دار و به لحـاظ آمـاري معنـي    يك از تا پنج همه باالتر يك هاي ويژه عامل مقادير

درصد كل واريانس    97/27، معادل   39/8 با ارزش ويژه     ،)نگرش مثبت به تحقيق   (تحليل، عامل اول    
ارد و عامـل  د عهـده  بـر  فـوق  پرسشنامه ن واريانسيتبي در را مشاركت  كه بيشترينكند را تبيين مي

 كـه   كنـد   درصد كل واريانس را تبيين مي      44/4، معادل   33/1با ارزش ويژه    ) اضطراب تحقيق (پنجم  
  مجموعاً عامل5تحليل،  اين در. دارد عهده بر فوق پرسشنامه ن واريانسيتبي در را مشاركت كمترين
  .كنند را تبيين مي درصد كل واريانس 96/52برابر با 

 5در جـدول   يكديگر  باقينگرش به تحقپرسشنامه  هاي مقياس رده خنمرات دروني همبستگي
 .است شده ئهارا

  قينگرش به تحقنامه پرسش خرده مقياس 18ماتريس درون همبستگي  - 5 جدول
  5  4  3  2  1  نام عامل

          1   نگرش مثبت به تحقيق- 1
        1  13/0   سودمندي تحقيق- 2
      1  14/0  ٭36/0    سختي تحقيق- 3
    1  ٭25/0  01/0  ٭28/0    تناسب با زندگي- 4
  1  04/0  ٭22/0  ٭31/0  16/0   اضطراب تحقيق- 5

      P<0/001  

 36/0 تا 01/0بين  هم با ها مقياس خرده همبستگيشود،   مالحظه مي5جدول  طور كه درهمان
 ازاند،  مشخص شده) *( كه در جدول با عالمت ستاره هايي خرده مقياس بين ها همبستگي اين .است

  .)p>001/0( هستند داريعنم آماري نظر
 در پرسشنامه خودكارآمدي با قينگرش به تحقهاي پرسشنامه  دار بين عاملضرايب روايي معني

  . ارائه شده است6در جدول  تحقيق

   قينگرش به تحقنامه پرسشهاي  و واگرايي عامل روايي همگرايي ضرايب - 6 جدول
  تحقيق در خودكارآمدي هاي مالك پرسشنامه با پرسشنامه

 تحقيق در خودكارآمدي  ها عامل

1  37/0 

2  34/0 

3  32/0 

4  35/0 

5  38/0- 

                                       400= n ،  P<0/001 
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 بـا  نگرش به تحقيـق   همبستگي پرسشنامه    ضرايبشود،     مشاهده مي  6همان طور كه در جدول      
دسـت   بـه  -38/0 و   35/0،  32/0،  34/0،  37/0به ترتيب برابر بـا      پرسشنامه خودكارآمدي در تحقيق     

دار بودند و اين يافته نشان دهنده روايي همگراي عوامل پرسشنامه نگـرش بـه               آمد كه همگي معني   
 .تحقيق با پرسشنامه خودكارآمدي در تحقيق است

  تحليل عاملي تأييدي: ب
رات  خطـاي ميـانگين مجـذو       در اين پژوهش برازش مدل عاملي با استفاده از مجذور خي، ريشه           

شاخص نرم نشده برازندگي، شاخص نيكويي بـرازش و شـاخص    آكائيك،  تقريب، شاخص اطالعات
براي سنجش كفايت .  صورت گرفتAmos18كارگيري نرم افزار هو با ب نيكويي برازش اصالح شده

هـا    از آنجا كه هر يك از اين شاخص       . هاي مختلفي عرضه شده است      ها و شاخص  برازش مدل، آماره  
كنند، از اين رو براي سنجش برازش مدل، معموالً از            به خاصي از برازش مدل را منعكس مي       تنها جن 

، شـاخص ريـشه دوم      )X²( شـاخص مجـذور خـي دو      : شود كه عبارتند از     چندين شاخص استفاده مي   
شـاخص   ،NNFI24 بـرازش يـا      ه، شـاخص نـرم نـشد      RMESA23برآورد واريانس خطاي تقريب يا      

 و شـاخص اصـالح بـرازش        GFI26، شاخص بـرازش نيكـويي يـا         AIC25 مالك تطبيقي آكائيك يا   
  . آمده است7ها در جدول  ر اين شاخصمقادي. AGFI27 نيكويي يا

  قينگرش به تحقهاي برازش مدل عاملي براي پرسشنامه  شاخص - 7 جدول

AGFI  GFI AIC NNFI RMSEA Df X2 

92/0  93/0  578 91/0  15/0  4968  5369  

در نظر گرفته شـد     ) 2005(امل بر اساس مدل پاپاناستاسيو       هر گويه با هر ع      در اين بخش رابطه   
مقدار خـي دو    . دست آمد به) T<96/1(دار     براي كليه مسيرها معني    Tشاخص   .و مدل برازش گرديد   

، شاخص نرم نشده برازندگي     RMSEA (15/0( خطاي ميانگين مجذورات برآورد       ، مقدار ريشه  5369
)NNFI (91/0    ك  ، شاخص مالك تطبيقي آكائي)AIC (578      شاخص انطباق مـدل ،)GFI (93/0  و 

ها با مـالك   در مجموع مقدار شاخص. دست آمد  بهAGFI (92/0(يافته  شاخص ميزان انطباق تعديل   
بنـابراين،  . دهنده كفايت و روايـي بـسنده پرسـشنامه اسـت            تفسيري آنها مطابقت دارند و اين، نشان      

از بـرازش خـوبي در ايـران برخـوردار          ) 2005(اسـيو    عاملي پاپاناست  5توان نتيجه گرفت كه مدل        مي
 .است

                                                           
23 Root Mean Square Error of Approximation 
24 Non-Normed Fit Index 
25 Akaike information criterion 
26 Goodness of Fit Index 
27 Adjusted Goodness of Fit Index 
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  تحليل جانبي: ج
 استفاده شـد    tجهت بررسي تفاوت نگرش به تحقيق در ميان دانشجويان دختر و پسر از آزمون               

 . ارائه شده است8كه نتايج آن در جدول 

  جنس حسب  برقينگرش به تحق tنتايج نسبت  - 8 جدول
  متغير مستقل

  جنس
  داري سطح معني Tنسبت  آزاديدرجه   متغير وابسته

 286/0  14/2  1  1عامل

 269/0  56/2  1  2عامل
 259/0  15/3  1  3عام
 382/0  67/2  1  4عام
 357/0  14/3  1  5عامل

 341/0  27/3  1  كل پرسشنامه

 و پرسـشنامه  كـل  در پـسر  و دختـر  جوياندانشبين  شود، مي مشاهده 8 جدول در كهطور همان
   .ندارد وجوددار معنيت تا پنجم تفاو اول هاي عامل

  گيري بحث و نتيجه
المللى در عرصه توليـد      بينهاى   و روزافزون علم و فناورى و رقابت      امروزه با رشد و تحول سريع       

 از  .هـستند آموختگان خلّاق، نوآور، با مطالعـه و پژوهـشگر           نيازمند تربيت دانش  ، جوامع   دانش و فنون  
ايـران    در جامعـه قينگرش به تحق پرسشنامه روايي و ييبررسي پايا تحقيق اين عمده هدفاين رو، 
دسـت  بـه ) 2005(پاپاناستاسـيو    قيـ نگرش به تحق  اين پژوهش، تحليلي منطقي از مقياس       . مي باشد 

 عامـل   5 بيـان شـده بـود،        پاپاناستاسـيو تحليل نمونه دانشجويان بر اساس آنچه به وسـيله          . دهد  مي
 )ابليمين( متمايل چرخش از استفاده با دانشجو نمونه  درآمده دست به عاملي تحليل. دهد دست مي به

 پـنج عامـل   نتايج نشان داد كـه از بـين  . هاي انگليسي و يوناني است در نمونه عاملي ساختار مشابه

 درصـد كـل   97/27، معـادل  39/8با ارزش ويژه ) نگرش مثبت به تحقيق(شده، عامل اول  استخراج
دارد و  بـر عهـده   فـوق  پرسشنامه تبيين واريانس در را مشاركت كند و بيشترين واريانس را تبيين مي

كند   درصد كل واريانس را تبيين مي44/4، معادل 33/1با ارزش ويژه ) اضطراب تحقيق(عامل پنجم  
 عامـل  5تحليـل،   ايـن  در. دارد بـر عهـده   فـوق  پرسشنامه تبيين واريانس در را و كمترين مشاركت

 پاپاناستاسـيو تحقيـق   اين يافتـه بـا  . كردندكل واريانس را تبيين مي درصد 896/52مجموعاً برابر با 
 گيـري  انـدازه  را سـازه  همزمـان چنـد   و نيست بعدي يك سازه يك ابزار اين. است هماهنگ) 2005(

 د و كرونباخ آلفاي روش دو از استفاده با نگرش به تحقيق پرسشنامه دروني همساني ضرايب. كند مي



 يراني از دانشجويان ايا  مقياس نگرش به تحقيق در نمونهيابيهنجار

38  

  و در75/0 و 81/0 دختـران بـه ترتيـب    در ،/87 و 89/0 به ترتيب برابر با نمونه در كل كردن نيمه

 و بـاال  اعتمـاد  قابليـت  از اسـتخراج شـده   عاملهـاي   به دست آمد و75/0 و 76/0به ترتيب   پسران
. هـستند  فـوق  پرسـشنامه  هـاي  مـاده  همگـوني  از حـاكي  ها يافته اين .برخوردار بودند بخشرضايت

بـه   با پرسشنامه خودكارآمـدي در تحقيـق       نگرش به تحقيق   پرسشنامه   همچنين، ضرايب همبستگي  
دار بودنـد و ايـن      دست آمد كـه همگـي معنـي          به -38/0 و   35/0،  32/0،  34/0،  37/0ترتيب برابر با    

دهنده روايي همگراي عوامل پرسشنامه نگرش به تحقيق با پرسـشنامه خودكارآمـدي در                يافته نشان 
 .تحقيق است

 در ترتيـب  بـه  را هـا  ميانگين بيشترين جوياندانش پرسشنامه اين درز آن بود كه ها حاكي ا يافته

 30، )78/2 (26 هـاي  مـاده  دررا  هـا  كمترين ميانگينو )16/4 (12 و) 20/4( 4، )44/4 (2هاي  ماده
 نقطه برش بـراي ايـن   ، با استفاده از تحليل تمايزات،همچنين. دآوردن به دست) 86/2(23و ) 84/2(

 بـشود، داراي    26/3 بـاالتر از     فرد قينگرش به تحق   نمره به اين معنا كه اگر       ؛ محاسبه شد  26/3ابزار  
بـه  مثبـت   نگـرش   دريافـت كنـد، داراي      را  از اين نمـره      تر  است و اگر پايين    قي به تحق   مثبت نگرش
  .آورد شد درصد بر2/82 درصد و ويژگي آن 8/72حساسيت پرسشنامه . نخواهد بود قيتحق

 . كه پرسـشنامه در جامعـه مـورد مطالعـه بـرازش دارد             داد نشان   ي تأييدي نيز  عامل تحليل   نتايج
 تفـاوت  قيـ نگـرش بـه تحق   لحـاظ  از پـسر  و دختر جوياندانش بينها نشان داد كه  همچنين، يافته

بررسـي  بـه   ن بود كه    آ به عنوان متغير مستقل      يت جنس در نظر گرفتن   و علت    داري وجود ندارد   معني
  .كند ايجاد ميتفاوتي  قينگرش به تحقشود كه آيا جنسيت در شكل گيري اين مطلب پرداخته 

 كـه بـه همـين       هاي دانشجويي بود    هاي عمده مطالعه حاضر استفاده از نمونه       يكي از محدوديت  
ايـن ابـزار را در      بتـوان    قرار گيرد تـا      بررسي بايد با احتياط مورد      آنهاهاي به دست آمده از        يافتهدليل  

محدوديت اساسـي ديگـر،   . هاي متفاوتي در ايران جايگزين و آزمون نمود با نمونه هاي ديگر    پژوهش
هـا معمـوالً     است، زيرا پرسـشنامه    قينگرش به تحق  دهي براي سنجش     خودگزارش كاربرد پرسشنامه 

د و بايـد بـا      ند عمق نگرش را بـسنج     ند و شايد نتوان   نكن  فراهم مي نگرش  يند  آمانعي براي سنجش فر   
دهي امكـان پـذير و       خودگزارش نامهپرسشبه صورت   نگرش   هرچند سنجش    ،دنمصاحبه تكميل شو  

اميد است كه مطالعات بيشتر ايـن مـوارد را    . عملي است و توسط محققان به وفور استفاده شده است         
  . تكميل و حمايت كند

 مفيد براي مقاصد پژوهشي به كار رود كه         يابزارتواند به عنوان      مي قينگرش به تحق  نامه  پرسش
هنگـام بـه    هـا      شود كه به تفاوت پرسشنامه     پيشنهاد مي . ا مطالعات انجام شده قبلي، همخوان است      ب

شـود    توصيه مي  ،همچنين. توجه شود ) محقق، متخصص ( جمعيت خاص    كارگيري آنها براي بررسي   
 بـه . هاي ديگر در ايران هنجاريابي گردد  و جمعيتها با نمونهو هاي ديگر  اين پرسشنامه در پژوهش

 هاي محيط در عالقه به پژوهش بررسي ري وگ هاي غربال زمينه در تواند مي ابزار اين كه رسد مي نظر

 . باشد كاربردي و سودمند پژوهشي هاي محيط در براي انتخاب افراد محققه ويژه ب تحقيقاتي



  91، بهار 5 ي ، شماره2 ي  دورهي، اجتماعيشناس  روانيها پژوهش

39 

  منابع
جويان پـذيري دانـش     عوامل مؤثر بر جامعـه    ). 1388. (امين مظفري، فاروق و يوسفي اقدم، رحيم      

، 3سياست علم و فناوري،     . مطالعه موردي دانشجويان دكتري دانشگاه تبريز     : دكتري با نقش محقق   
32-17.  

منـدي بـه پـژوهش       اعتباريابي پرسشنامه عالقه  ). 1391. (آبادي، سميه و كارشكي، حسين     بهمن
  .چهارمين همايش ملي آموزش. ها سنجه عملكرد آموزش پژوهش در دانشگاه: دانشجويان

، اخالق در علوم فنـاورى    . اخالق در پژوهشگرى  ). 1386. (ابعى، ضياءالدين و محموديان، فرزاد    ت
2 ،54-49.  

. بررســي عوامــل مــؤثر بــر گــرايش دانــشجويان بــه پــژوهش ). 1386. (زاده، ناصــر جــواهري
  .41-63، 10، هاي تربيتي پژوهش

ترجمـه محمـدعلي    . يدر تدارك يك شغل دائم در پژوهش علم       ). 1986. (ديكينسون، جان، پي  
 .انتشارات رهيافت: تهران). 1373. (اميرشيباني
هاى طلّـاب حـوزه      واكاوى عوامل بازدارنده مؤثر بر پژوهش     ). 1390. (اهللا قمشى، سيف  الهى فضل

  .145-160، 20معرفت، . علميه
محمدي، رضا، فتح آبادي، جليل، يادگـارزاده، غالمرضـا، ميرزامحمـدي، محمدحـسين و پرنـد،                

مركـز  : تهران. ها و معيارها   مفاهيم، اصول روش  : ارزشيابي كيفيت در آموزش عالي    ). 1385. (شكورو
  .انتشارات سازمان سنجش

  
Adams, N. A., & Holcomb, W. R. (1986). Analysis of the relationship 

between anxiety about mathematics and performance. Psychological Reports, 
59, 943-948. 

Bard, C. C. (2001). Investigating research productivity among rehabilitation 
doctoral students. A Thesis in Counseling Psychology, Pennsylvania State 
University. 

Bartlet, M. S. (1950). Tests if significance in factor analysis. British Journal 
of Psychology, 3, 77-85. 

Bieschke, K. J., Bishop, R. M., & Garcia, V. L. (1996). The utility of the 
Research Self-Efficacy Scale. Journal of Career Assessment, 4, 59-75. 

Eccles, J. S. (1990). Predictors of math anxiety and its influence on young 
adolescents,course enrollment intention and performance in mathematics. 
Journal of Edcational Psychology, 82, 60-70. 

Entwistle, N. J. (2002). Research-based university teaching: What is it and 
could there be an agreed basis for it? Psychology of Education Review, 26, 3-9. 

Greely, A. T., Johnson, E., Seem, S., Braner, M., Dias, L., Evans, K., 
Kincade, E., & Pricken, P. (1989). Research self-efficacy scale. Unpublished 
scale presented at the Association for women in Psychology Conference, 
Bethesda, MD. 



 يراني از دانشجويان ايا  مقياس نگرش به تحقيق در نمونهيابيهنجار

40  

Ma, X. (1995). Factor structure of attitudes toward mathematics among 
high,average, and low achieving high school senior student in the Dominican 
Republic. Focus on Learning Problems in Mathematics, 17, 20-35. 

Papanastasiou, E. C. (2005). Factor stactuer of the “Attitudes Toward 
Research” Scale. Statistics Education Research Journal, 4, 16-26. 

Roberts, D. M., & Bilderback, E. W. (1980). Reliability and validity of a 
statistics attitude survey. Educational and Psychological Measurement, 40, 235-
238. 

Sabzwari S., Kauser, S., & Khuwaja, A. (2009). Experiences, attitudes and 
barriers towards research amongst junior faculty of Pakistani medical 
universities, BMC Medical Education 9:68 doi:10.1186/1472-6920-9-68.  

Siemens, D. R., Punnen, S., Wong, J., & Kanji, N. (2010). A survey on the 
attitudes towards research in medical school. BMC Medical Education, 10, 32-
40. 

Waters, L. K., Martelli, T. A., Zakrajsek, T., & Popovich, P.M. (1988). 
Attitudes toward statistics: An evaluation of multiple measures. Educational and 
Psychological Methods, 48, 513-516. 

Zeidner, M. (1991). Statistics and mathematics anxiety in social science 
students: Some interesting parallels. British Journal of Educational Psychology, 
61, 319-328. 

  
  
  


