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چکیده :برخورداری از توانمندی پژوهشی یکی از اساسیترین موضوعات موردنیاز دانشجویان در مقاطع
تحصیالت تکمیلی است .میتوان عنوان کرد که خودکارآمدی ،ارتباطی نا گسستنی با توانمندی پژوهشی
دارد .در بسیاری از دانشجویان عدم باور به کارآمدی ،خود موجبات ناتوانی پژوهشی را به وجود آورده
است .پس از آن جاییکه خودکارآمدی پژوهشی میتواند در عملکرد پژوهشی دانشجویان تأثیرگذار باشد،
بررسی عوامل مرتبط با آن امری ضروری است .از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تعامالت
آموزشی و رضایت تحصیلی با خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان صورت گرفته است .جامعه پژوهش،
دانشجویان تحصیالت تکمیلی کلیه دانشکدههای رشتههای علوم پایه و فنی مهندسی دانشگاه تبریز
است .با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای به شیوه متناسب با حجم جامعه  335نفر بهعنوان نمونه
انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادههای پژوهش شامل پرسشنامههای معیار تعامالت آموزشی ،رضایت
از تحصیل و خودکارآمدی پژوهشی است .پایایی پرسشنامههای پژوهش بر اساس ضریب آلفای کرونباخ
به ترتیب  0/86 ،0/89و  0/93به دست آمد .روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری
دادهها ،توصیفی و از نوع همبستگی میباشد .یافتههای پژوهش نشان داد که بین تعامل دانشجو -
دانشجو ،تعامل دانشجو  -استاد و تعامل دانشجو  -محتوی ،همچنین امکانات آموزشی ،برنامه درسی،
تدریس و یادگیری ،فضا و جو دانشگاه ،امکانات اداری و سیاستها و رویهها با خودکارآمدی پژوهشی
دانشجویان ارتباط مثبت معنیدار وجود دارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تعامالت بینفردی
دانشجویان و اساتید با آنان و سیاستهای آموزشی اتخاذشده در محیطهای دانشجویی به مثابة عامل
مهمی در خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان نقشآفرینی میکنند .از این رو پیشنهاد میشود مسئوالن
و اساتید بخشی از فعالیتهای آموزشی دانشگاهها را به افزایش تعامالت مثبت آموزشی و تهیه و تنظیم
سیاستهای مطلوب اختصاص دهند تا در این مسیر بتوان در جهت ارتقای خودکارآمدی پژوهشی
دانشجویان گام مهمی برداشته شود.
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1.مقدمه
تولیـد دانـش و اطالعـات یکـی از شـاخصهای اساسـی پیشـرفت و تعالی جوامع به شـمار میرود .دانسـتهها
و اطالعـات علمـی افـراد یـا از طریـق مطالعـات علمـی و یـا از طریـق پژوهشهای خاصی کـه روی یک موضوع
انجـام میدهنـد ،حاصـل میشـود .بنابرایـن میتـوان اذعـان داشـت از آن جاییکـه منشـأ پیشـرفتهای
علمـی ،انسـان اسـت ،پـرورش انسـانهای مبتکـر ،خلاق و خـودکار آمـد در پژوهـش ،یکـی از دغدغههـای
اصلـی کشـورها و بـه تبـع آن نظامهـای آموزشـی اسـت ،بـه طـوری که پـرورش افـرادی با خصوصیـات و روحیه
پژوهشـگری باعـث رشـد و اعتلای جامعـه میشـود .از ایـن رو ،یکـی از را ههـای رسـیدن بـه ایـن هـدف توجـه
بـه نظـام آمـوزش عالـی اسـت (.)Tabe Bordbar et al, 2018
امـروزه تولیـدات علمـی بـه یکـی از اساسـیترین معیارهـای رتبهبنـدی دانشـگاهها و مؤسسـات
پژوهشـی مبـدل شـده اسـت ،بـه طـوری کـه در بیـن کارکردهـای مختلـف دانشـگاهها ،پژوهـش و تولیـد
علـم نقشبرجسـتهای پیـدا کـرده اسـت و بروندادهـای علمـی ،بخـش قابلتوجهـی از ارزیابـی عملکردهـا
دانشـگاهها بـه شـمار مـیرود ( .)Vahdatzad et al, 2017میـزان تولیـدات علمـی نمای هشـده در پایگاههـای
اطالعاتـی اسـتنادی معتبـر نـه تنهـا در رتبهبنـدی دانشـگاهها و مؤسسـات پژوهشـی ،بلکه در تعییـن جایگاه
افـراد و مجلات در سـطح ملـی و بینالمللـی نیـز دخالـت داشـته و از عوامـل اثرگـذار در ایـن زمینـه اسـت
( .)Kheradmandnia, 2015از سـوی دیگـر رتبهبنـدی دانشـگاهی و کیفیـت پژوهـش ،تـا جایـی پیـش رفتـه
اسـت کـه بـه اعتقـاد ( )Law et al., 2015در تعییـن سیاسـت و تخصیـص منابـع ملـی و منطقـهای نقـش
مهمـی ایفـا میکنـد مرادیـان و همـکاران ( .)Moradian et al., 2017توجـه بـه ایـن موضـوع سـبب شـده
تهـای اساسـی در
اسـت کـه علاوه بـر فرایندهـای یاددهـی -یادگیـری ،پژوهـش نیـز بـه عنـوان یکـی از مهار 
مقاطـع تحصیلات تکمیلـی تعریـف شـده و نقـش مهمـی در بهبـود فرایندهـای آموزشـی و گسـترش مرزهـای
علـم و دانـش ایفـا کنـد .البتـه نبایـد فرامـوش کـرد کـه امـروزه دانشـگاهها از جملـه اصلیتریـن بسـترهای
بـروز و ظهـور خالقیـت و اندیشـه در مـورد مسـائل مختلـف جامعـه اعـم از سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتماعـی،
فرهنگـی ،علمـی و  ...جامعـه هسـتند ( .)Bahmanabadi & kareshki, 2012پـس میتـوان اذعـان داشـت
کـه ضـرورت پرداختـن بـه مقولـه پژوهـش در بیـن دانشـگاهیان ،اسـتادان و دانشـجویان بـه دالیلـی نظیـر
ارتقـای جایـگاه و رتبـه دانشـگاه و همچنیـن پاسـخگویی به نیازهـای نوپدید و ارتقای کیفیـت زندگی جامعه،
امـری غیرقابلانـکار و حائـز اهمیـت خواهـد بـود .در ایـن بیـن توجـه بـه پـرورش قابلیتهـای پژوهشـی
دانشـجویان ،بـه مثابـه آیندهسـازان کشـور و ارتقـای جایـگاه دانشـگاهها بیـش از پیـش الزم اسـت چـرا کـه
بخـش قابلتوجهـی از دانشـجویان میتواننـد بـا عملکـرد پژوهشـی خـود ،زمینـه ارتقـای رتبـه دانشـگاه را
فراهـم آورنـد .البتـه کاسـتیهایی نیـز در ایـن زمینـه وجـود دارد کـه گویلرمـو ( )Guillermo, 2011بـه یکـی از
آنهـا اشـاره کـرده اسـت .وی عنـوان میکنـد کـه بینظمـی دانشـجویان ،فقدان انگیـزه کافی جهـت پژوهش،
بیانگیزگـی و عـدم آشـنایی بـا پژوهـش از مهمتریـن شـکایتهای اسـتادان راهنمـا از دانشـجویان اسـت
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( .)Safaei Movahed, 2019 & Salehi, 2011البتـه در ایـن بیـن نبایـد از فقـدان مشـارکت بـا سـازمانهای
اجتماعـی در مـدارس و دانشـگاهها کـه بـه زعـم اپسـتین ( )2011دال لـت بـر هماهنگـی بـا گرو ههـای صاحبـان
مشـاغل ،ذینفعان آموزشـی و )Mohammadi Poya et al., 2020( ...دارد ،غافل شـد چرا که این فقدان ارتباط
بـا سـازمانهای اجتماعـی ،فرا گیـران را از نیازهـای پژوهشـی و کاربـردی دسـتگاهها و سـازمانها بیخبـر کرده و
آنهـا در ایـن موضـوع انگیـزه و تالشـی از خـود نشـان نمیدهنـد .در این زمینه عنوان میکند کـه خودکارآمدی
پژوهشـی ،1از عوامـل مؤثـر بـر عملکـرد پژوهشـی دانشـجویان اسـت ( .)Davari et al., 2015پـس توجـه بـه
خودکارآمـدی پژوهشـی دانشـجویان امـری ضـروری اسـت .ابتـدا بایـد افـزود کـه مایـر ( )Mayer, 2002عنـوان
میکنـد خودکارآمـدی یـک سـاختار شـناختی اسـت کـه در کار و حرفـه به عنوان یک واسـط بیـن خصوصیات و
نگـرش و دیـدگاه و البتـه تبدیـل آنـان بـه رفتـار و عمـل ایفـای نقـش میکنـد (.)Sanjari et al., 2020
بـا ایـن حـال صاحبنظرانـی ماننـد وا کارو ( )Vaccaro, 2009معتقدنـد نتایـج پژوهشهایـی کـه در
طـی سـالهای گذشـته انجـام شـدهاند ،نشـانگر ایـن اسـت کـه خودکارآمـدی پژوهشـی ،نقـش مهمـی در
پیشبینـی عالقـه دانشـجویان بـه پژوهـش ایفـاء کـرده ( )Yasini & Taban, 2016و میتوانـد اعتمادبهنفـس
آنـان را بـرای انجـام پژوهـش افزایـش دهـد .لـی ( )Lee, 2000عنـوان میکنـد کـه بـر اسـاس مفهـوم مـورد نظـر
بنـدورا در سـال  1997از خودکارآمـدی ،میتـوان خودکارآمـدی پژوهشـی را در معنـای اطمینـان از انجـام
فعالیتهـای پژوهشـی و تدویـن یـک طـرح پژوهشـی تا انجام فرایند نوشـتن و چاپ آن تعریـف کرد (Heidari
 .)et al, 2019از سـوی دیگـر مولکیـن و همـکاران ( )Mullikin et al., 2007از خودکارآمـدی پژوهشـی بـه
تهـای مربـوط بـه پژوهـش،
عنـوان میـزان اعتمـاد شـخص بـه توانایـی خـود در جهـت انجـام وظایـف و فعالی 
اتخـاذ تصمیـم در راسـتای پیگیـری یـک پژوهـش و انجـام وظایـف مرتبـط بـا بـه ثمـر نشسـتن یـک پژوهـش
از ابتـدا یعنـی جسـتجوی کتابخانـهای و اینترنتـی تـا طراحـی و بـه پایـان رسـاندن طر حهـای پژوهشـی
عملـی یـاد میکننـد کـه البتـه ایـن موضـوع شـامل انتخـاب موضـوع پژوهـش ،بررسـی پیشـینه موضوعـی،
جمـعآوری دادههـا ،تحلیـل و ترکیـب دادههـای پژوهـش و در نهایـت راهبـرد و فـن نـگارش پژوهـش اسـت
( .)Garavand et al., 2018بـا نظـر بـه نقـش پژوهـش (خودکارآمـدی پژوهشـی) و دسـتاوردهای حاصـل از
آن در عملکـرد و رتبهبنـدی دانشـگاهها ،شناسـایی عوامـل اثرگـذار بـر ایـن موضـوع و پـرورش دانشـجویان بـا
خودکارآمـدی پژوهشـی بـاال امـری ضـروری اسـت.
محیـط دانشـگاه بـه ماننـد دیگـر محیطهـای اجتماعـی ،از پویایـی خاصـی برخـوردار اسـت و مقـدار
ارتباطـات عوامـل انسـانی میتوانـد تأثیـر مثبـت یـا منفـی بـر عملکـرد و کارایـی ایـن محیـط داشـته باشـد .بـه
نظر میرسـد که تعامالت محیط آموزشـی میتواند بر خودکارآمدی پژوهشـی نیز مؤثر واقع شـود .به اذعان
کسـوی آن تعامـل یادگیرنـده
برخـی از متخصصـان ،آمـوزش بـه مثابـة زنجیـرهای درهمتنیـده اسـت کـه در ی 
1- Research self- efficacy
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بـا اسـتاد و در سـوی دیگـرش تعامـل یادگیرنـده بـا محتـوا قـرار میگیـرد ( .)Pourjamshidi et al., 2014ایـن
موضـوع آنقـدر اهمیـت یافتـه اسـت کـه پژوهشـگرانی همچـون روسـت ( )Rost, 2000و پـرز ()Perez, 2001
فقـدان یـا کاسـتی تعاملات مطلـوب بیـن اسـتاد و دانشـجو (فرا گیـر) را از عوامـل کاهـش کارایـی و اثربخشـی
آموزشـی بـه حسـاب آورده و عنـوان میکننـد کـه ایـن فقدان تعامـل میتواند به کیفیت آمـوزش صدمه بزند و
آن را پاییـن آورد ( .)Savari, 2015از ایـن رو اسـت کـه برخـی افـراد بـر ارزش روزافـزون نحـوه تدریس و تعامالت
مدرسـان در حـوزه یاددهـی -یادگیـری بـه مثابـه یکـی از عناصـر بااهمیت حیطـه آموزش یـاد میکنند که نوع
ایدئولـوژی اسـاتید علاوه بـر تعامـل بـا فرا گیران میتواند تدریـس ،روش ،ارزشـیابی و ...را تحتتأثیر قرار دهد
(.)Mohammadi Poya et al., 2017
تهـای یاددهـی -یادگیری و
حتـی برخـی بـر ایـن باورنـد کـه اسـاتید و تعاملات و روابـط آنان ،قلـب فعالی 
آمـوزش اسـت و شـاخصهای مرتبـط بـا ایـن موضوع ،بسـیاری از فعالیتهای دانشـگاهی و محیط دانشـگاه
و آمـوزش را بـه خـود اختصـاص میدهد ( .)Zohfagharian et al., 2018همچنین در زمینه تعامالت آموزشـی
برخـی افـراد معتقدنـد کـه تشـویق اسـاتید و بیـان انتظاراتشـان از دانشـجویان ،موجبـات افزایـش اطمینـان
خاطر ،دلگرمی و انگیزش در بین دانشجویان را به منظور انجام پژوهش فراهم میآورد (.)Salehi et al., 2013
صاحبنظرانـی همچـون اندرسـون و گرسـیون ( )Anderson & Garrison, 1995نظریـه تعامـل مـور 1را توسـعه
دادنـد و از سـه نـوع تعامـل اسـتاد  -اسـتاد ،2اسـتاد  -محتـوا 3و محتـوا  -محتـوا 4نـام بردنـد یـا اینکـه مـور و
کرسـلی ( )Moore & Kearsley, 1996کـه تعاملات آموزشـی را شـامل تعامـل فرا گیـر -فرا گیـر ،تعامـل فرا گیـر
 اسـتاد و تعامـل فرا گیـر -محتـوا میداننـد ( .)Savari, 2015برخـی از پژوهشهـای پیشـین دال لـت بـرتأثیـر تعامـل و تجربههـای آموزشـی بـر خودکارآمـدی پژوهشـی دارد .بـه طـور نمونـه سـلیمی و خداپرسـت
( )Salimi& khodaparast, 2015در نتایـج پژوهـش خـود گـزارش کردنـد کـه ارتبـاط اسـتاد -دانشـجو بـر
خودکارآمـدی پژوهشـی دانشـجویان اثرگـذار اسـت .فریـدی ( )Faridi, 2016نیز دریافت که اثربخشـی اسـاتید
بـا خودکارآمـدی پژوهشـی دانشـجویان رابطـه مثبـت و معنـیداری دارد.
یاسـینی و تابـان ( )Yasini & Taban, 2016بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه محیـط پژوهشمحـور بـر
خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان اثر مثبت و معناداری دارد .گراوند و همکاران ()Garavand et al., 2019
نیـز در پژوهـش خـود گـزارش کردنـد کـه بیـن محیـط آموزشـی  -پژوهشـی و خودکارآمـدی پژوهشـی رابطـه
مسـتقیم وجـود دارد .حیـدری و همـکاران ( )Heidari et al., 2019در پژوهشـی بـا عنـوان «بررسـی رابطـه بین
کیفیـت تجـارب یادگیـری بـا اسـترس علمـی و خودکارآمـدی پژوهشـی دانشـجویان» دریافتنـد کـه کیفیـت
تجـارب یادگیـری دانشـجویان بـر خودکارآمـدی پژوهشـی تأثیـر مثبـت و معنـیدار دارد .کان ()Kahn, 2000
در پژوهـش خـود بـه نتیجـه رسـید کـه بیـن ادرا ک کلـی از محیـط آموزشـی -پژوهشـی و شایسـتگی ارتبـاط
3- Instructor-content

2- Instructor-instructor

1- Moore
4- Content-content

ناراکمه و  ولرظن یدیس رهاط دیس 91

اسـاتید بـا خودکارآمـدی و عالقهمنـدی پژوهشـی رابطه مثبـت و معناداری دارد .نتایـج پژوهش (& Lambie
 )Vaccaro 2011نشـان داد عالقهمنـدی پژوهـش ۱۶ ،درصـد واریانـس محیـط آموزشـی -پژوهشـی را تبییـن
میکنـد .همچنیـن خودکارآمـدی پژوهشـی باالتـر بـا عالقهمنـدی پژوهشـی و تجربـه انتشـارات علمـی مرتبـط
اسـت .بیکـن ،و همـکاران ( )Bakken et al., 2010در پژوهـش خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه عالقهمنـدی
پژوهشـی و بهـرهوری پـس از آن تحتتأثیـر محیـط آموزشـی  -پژوهشـی و اثـرات واسـطهای خودکارآمـدی
پژوهشـی اسـت .همچنیـن مداخلات آموزشـی و تجـارب یادگیـری بـر روی خودکارآمـدی پژوهشـی مؤثـر
هسـتند.
رضایـت تحصیلـی یکـی دیگـر از متغیرهایـی اسـت کـه بـا توجـه بـه جایـگاه انگیزشـی و شـناختی مؤثـر
1

در محیـط دانشـگاهی در پژوهـش حاضـر و در راسـتای بررسـی ارتبـاط بـا خودکارآمـدی پژوهشـی وارد شـده
طهـای
اسـت .برخـی از افـراد چنیـن بیـان میکننـد کـه احسـاس خشـنودی پـس از نتایـج تجـارب در محی 
آموزشـی ایجادشـده بـرای دانشـجویان کـه حاصـل بـرآورده شـدن انتظـارات آنـان اسـت را رضایـت تحصیلـی
گویند ( .)Akbari Borang et al., 2018رضایت از تحصیل به وضعیت یا شـرایطی اشـاره دارد که در آن فرا گیر
بـه جنبههـای خاصـی از محیـط تحصیلـی خـود عشـق مـیورزد و آن را دوسـت دارد و ایـن بـدان معنـی اسـت
کـه ادرا ک از کیفیـت برنامههـای آموزشـی و نگـرش نسـبت بـه موضوعـات درسـی مثبـت اسـت (Reihani et
 .)al., 2010نویسـندگان و پژوهشـگرانی نظیـر الیـورو دیسـاریو ( )Oliver & Desarbo, 2011نیـز بـر ایـن باورنـد
کـه رضایـت تحصیلـی شـامل تناسـب بیـن ارزشـیابی ذهنـی دانشـجویان بـا تجـارب ارزشیابیشـده از آمـوزش
اسـت ( .)Amin Bidokhti et al., 2013از سـوی دیگـر برخـی تعاریـف بـه ماننـد حیـدری ()Heidari, 2005
از رضایـت تحصیلـی بهعنـوان یـک عامـل درونـی یاد میکند که ضمن اینکه پیشـرفت و شکسـت تحصیلی در
افراد را شامل میشود ،خود نیز تحتتأثیر موفقیت و شکستهای تحصیلی قرار میگیرد .رود ()Rode, 2005
نهـا و نبـود احساسـات منفـی یـاد میکنـد
نیـز از رضایـت بـه عنـوان تجربـه درونـی بـا حضـور مثبـت هیجا 
( .)Mirheidari & Neystani, 2015بـا توجـه بـه نقـش و جایـگاه رضایـت تحصیلـی در عملکـرد و کارایـی
محیطهـای دانشـگاهی ،بررسـی ارتبـاط رضایـت تحصیلـی بـا خودکارآمـدی پژوهشـی ،بـه نظـر امـری مهـم و
مطلـوب بـه شـمار مـیرود .البتـه کنـکاش در پیشـینه موضـوع ،دال لـت بـر فقـدان پژوهشـی اسـت کـه ارتبـاط
رضایـت تحصیلـی و خودکارآمـدی پژوهشـی را بررسـی کـرده باشـد .ایـن موضـوع ضمـن جلـوهدادن ارزش
بررسـی پژوهـش حاضـر ،بـه نوعـی بـر حلقه مفقـوده خودکارآمدی پژوهشـی اشـاره میکند چرا کـه نگارندگان،
بـر اسـاس تجـارب خـود بـر ایـن باورنـد کـه افزایـش تعاملات آموزشـی و احسـاس رضایـت تحصیلـی توسـط
دانشـجو ،افزایـش اعتمادبهنفـس و خودکارآمـدی  -پژوهشـی  -آنـان را نیـز بـه دنبـال خواهـد داشـت .از ایـن
رو متناظـر بـا نقـش و جایـگاه پژوهـش در اعتلای کیفیـت جامعـه و نظـام رتبهبنـدی دانشـگاه و اهمیـت
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خودکارآمـدی پژوهشـی در نیـل بـه ایـن مهـم ،پژوهـش حاضـر بـه دنبـال بررسـی عوامـل مؤثـر بر ایـن موضوع
اسـت .بدیـن منظـور متغیرهـای تعاملات آموزشـی و رضایـت تحصیلـی بـا هـدف بررسـی رابطـه تعاملات
آموزشـی و رضایت تحصیلی با خودکارآمدی پژوهشـی دانشـجویان مورد کنکاش و پژوهش قرار گرفته اسـت.
در ایـن راسـتا دو سـؤال اصلـی پژوهـش مـورد آزمـون قـرار گرفـت کـه عبارتانـد از  -1آیـا بیـن تعامالت آموزشـی
و رضایـت تحصیلـی بـا خودکارآمـدی پژوهشـی دانشـجویان رابطـه معنـاداری وجـود دارد؟ چنانچـه ارتبـاط
معنـیدار وجـود دارد ،آزمـون سـؤال دوم بـا عنـوان  -2آیـا تعاملات آموزشـی و رضایـت تحصیلـی میتواننـد
خودکارآمـدی پژوهشـی را پیشبینـی کننـد؟ مطـرح میشـود.
2.روششناسی پژوهش
روش پژوهـش مطالعـه حاضـر از نظـر هـدف کاربـردی و بـر حسـب نحـوه گـردآوری داد ههـا توصیفـی از نـوع
همبسـتگی میباشـد .جامعـه پژوهـش عبـارت اسـت از کلیـه دانشـجویان دانشـکدههای علـوم طبیعـی،
شـیمی ،فیزیک ،فنی (عمران) ،مهندسـی مکانیک ،مهندسـی برق و کامپیوتر دانشـگاه تبریز که در نیمسـال
اول سـال تحصیلی  1398-99در مقطع کارشناسـی ارشـد و دکتری به صورت روزانه و نوبت دوم (شـبانه) با
تعداد  2064نفر ( 1671نفر ارشـد و  393نفر دکتری) مشـغول به تحصیل بودند .دلیل انتخاب دانشـجویان
تحصیلات تکمیلـی لـزوم گذرانـدن پایاننامـه و رسـاله بـرای دریافـت درجـه کارشناسـی ارشـد و دکتـری اسـت
چـرا کـه در ایـن دو مقطـع ،انتظـارات پژوهشـی بیشـتر از مقطـع کارشناسـی مدنظـر اسـت .بـر اسـاس جـدول
مـورگان تعـداد  335نفـر بـه عنـوان حجـم نمونـه بـرآورد شـد .بـا اسـتفاده از روش نمونهگیـری طبقـهای بـه
شـیوه متناسـب بـا حجـم جامعـه ،تعـداد  271نفـر دانشـجوی کارشناسـی ارشـد و  64نفـر دانشـجوی دکتـری
بـه عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند و بـه شـیوه تصادفـی داد ههـای الزم از تعـداد موردنیـاز نمونههـا جمـعآوری
شـدند .از آن جاییکـه تجـارب پژوهشـگران نشـان مـیداد کـه احتمـال مخـدوش شـدن و یـا عدمتکمیـل
پرسـشنامههای بازگردانـده وجـود دارد ،در مرحلـه جمـعآوری پرسـشنامهها تعـداد  360پرسـشنامه
توزیـع گردیـد کـه در زمـان تحلیـل دادههـا مشـخص شـد کـه تعـداد  335پرسـشنامه مـورد انتظـار جهـت
تحلیـل اطالعـات موجـود میباشـد.
معیار ورود به پژوهش ،دانشـجوی تحصیالت تکمیلی در یکی از رشـتههای علوم پایه و فنی مهندسـی
و اشـتغال بـه تحصیـل در نیمسـال اول تحصیلـی بـوده و دانشـجویانی که در دانشـکدههای علـوم پایه و فنی
مهندسـی مشـغول تحصیل نبوده و یا در نیمسـال اول ،تحصیالت خود را به پایان رسـانده بودند از مطالعه
خـارج شـدند ،بهطـوری کـه در مرحلـه جمعآوری دادهها از افراد سـؤال میشـد که «در کدام رشـته تحصیلی
مشـغول تحصیـل میباشـید؟» و «آیـا در نیمسـال حاضـر در حـال تحصیـل هسـتید؟» ،ا گـر چنانچـه افـرادی
در وضعیـت تسـویه حسـاب یـا فراغـت از تحصیـل بودنـد ،از مطالعه خارج و در فرایند جمـعآوری دادهها قرار
نمیگرفتنـد .الزم بـه ذکـر اسـت کـه در فراینـد جمـعآوری داد ههـا بـه افـراد اطمینـان داده شـد کـه اطالعـات
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و نظـرات آنـان محرمانـه خواهـد بـود و فقـط در راسـتای پژوهـش مورداسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت .ابـزار
پژوهـش نیـز شـامل سـه پرسـشنامه تعاملات آموزشـی ،رضایـت از تحصیـل و خودکارآمدی پژوهشـی اسـت.
پرسـشنامه تعاملات آموزشـی :ایـن پرسـشنامه کـه توسـط سـواری ،طراحـی شـده اسـت از  22مـاده و
سـه عامل تعامل دانشـجو  -دانشـجو ( 8ماده) سـؤاالت  1تا  ،8تعامل دانشـجو -اسـتاد ( 8ماده) سـؤاالت 9
تـا  16و تعامـل دانشـجو -محتـوا ( 6مـاده) از سـؤال  17تـا  22تشـکیل شـده اسـت .نمر هگـذاری آن بـه صـورت
مقیـاس چهاردرجـهای از کاملًا مخالفـم بـا امتیـاز  ،1مخالفـم بـا امتیـاز  ،2موافقم با امتیـاز  3و کامًال موافقم با
امتیـاز  4صـورت میگیـرد .در پژوهـش سـواری ( )Savari, 2015پایایـی ایـن پرسـشنامه برابـر بـا  0/92گـزارش
شـده اسـت .در ایـن پژوهـش ضریـب آلفـای کرونبـاخ برای پرسـشنامه تعامالت آموزشـی برابر بـا  0/89برآورد
شد.
پرسـشنامه رضایـت از تحصیـل :در ایـن پژوهـش بـرای سـنجش میـزان رضایـت تحصیلـی دانشـجویان
از پرسـشنامه رضایـت از تحصیـل حسـین و بمانـی ( )Hossein & Bemani, 2012اسـتفاده شـده اسـت .ایـن
پرسـشنامه از  32گویـه و  6زیـر مقیـاس امکانـات آموزشـی (سـؤاالت  1تـا  ،)5برنامـه درسـی (سـؤاالت  6تا ،)10
تدریـس و یادگیـری (سـؤاالت  11تـا  ،)16فضـا و جـو دانشـگاه ( 17تـا  ،)21امکانـات اداری (سـؤاالت  22تـا  )26و
سیاسـتها و رویهها (سـؤاالت  27تا  )32تشـکیل شـده اسـت .این پرسـشنامه بر اسـاس طیف  5درجهای
یشـود ( .)Amin Bidokhti et al., 2013ضریـب آلفـای
لیکـرت (کاملًا مخالفـم تـا کاملًا موافقـم) نمرهگـذاری م 
کرونبـاخ بـرای سـنجش پایایـی ایـن پرسـشنامه در پژوهـش پورمحمـد (0/91 )Pourmohammad, 2015
گـزارش شـده اسـت .مقـدار ضریـب آلفـای کرونبـاخ بـرای پرسـشنامه رضایـت از تحصیـل در پژوهـش حاضـر
 0/86بـه دسـت آمـد.
خودکارآمـدی پژوهشـی :بـرای سـنجش خودکارآمـدی پژوهشـی دانشـجویان از پرسـشنامه صالحـی
( )Salehi, 2011اسـتفاده شـده اسـت .ایـن پرسـشنامه دارای  55سـؤال اسـت و  7عامـل خودکارآمـدی
آمـاری و تحلیلـی (بـا  13گویـه) ،خودکارآمـدی در مفهو مپـردازی ( 12گویـه) ،خودکارآمـدی در روش اجـرا (11
گویـه) ،خودکارآمـدی در پژوهـش کیفـی ( 5گویـه) ،خودکارآمـدی گزارشنویسـی ( 6گویـه) ،خودکارآمـدی در
مهارتهـا و تبحرهـا ( 5گویـه) و اخلاق ( 3گویـه) را بـا نمر هگـذاری طیـف لیکـرت  5درجـهای (از بسـیار کـم تـا
بسـیار زیـاد) میسـنجد .همچنیـن صالحـی ( ،)Salehi, 2011در پژوهـش خـود پایایـی ایـن پرسـشنامه را بـا
اسـتفاده از ضریـب آلفـای کرونبـاخ برابـر بـا  0/97گـزارش کـرده اسـت ( .)Garavand et al., 2014پایایـی ایـن
پرسـشنامه در پژوهـش گراونـد و همـکاران ( )Garavand et al., 2014بـا اسـتفاده از ضریـب آلفـای کرونبـاخ
 0/96بـه دسـت آمـده اسـت .مقـدار آلفـای کرونباخ در راسـتای تعییـن پایایی در پژوهش حاضـر  0/93برآورد
شـده اسـت .همچنیـن تعییـن روایـی صـوری پرسـشنامههای پژوهـش از نظـرات  3نفـر متخصـص برنامـه
درسـی با سـابقه آشـنایی باال به روشهای کمی بهره گرفته شـده اسـت و آنان روایی پرسـشنامهها را تأیید
یشـده بـه وسـیله پرسـشنامهها از آمـار توصیفـی و
کردنـد .بهمنظـور تجزیهوتحلیـل دادههـای جمعآور 
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اسـتنباطی (ضریـب همبسـتگی پیرسـون و تحلیـل رگرسـیون چندگانـه) تحـت نرمافـزار  SPSSv24بهره گرفته
شـده اسـت.
3.یافتههای پژوهش
در ابتـدای یافتههـا و قبـل از آزمـون موضوعـات موردنظـر در پژوهـش حاضـر ،بـه بررسـی ویژ گـی توصیفـی
متغیرهـای پژوهـش پرداختـه شـده اسـت کـه نتایـج آن در جـدول شـماره  1ارائـه شـده اسـت.
جدول شماره  .1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش

نام متغیر

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

کمترین

بیشترین

تعامل دانشجو  -دانشجو

3/70

3/75

0/358

0/472

-0/081

3/13

4/50

تعامل دانشجو  -استاد

3/62

3/62

0/333

-0/589

-0/061

2/88

4/13

تعامل دانشجو  -محتوی

4/15

4/16

0/386

-0/210

-0/492

3/33

4/83

امکانات آموزشی

3/65

3/60

0/414

0/294

-0/949

3/00

4/40

برنامه درسی

3/37

3/40

0/311

0/855

1/00

2/80

4/20

تدریس و یادگیری

3/41

3/33

0/339

1/38

3/06

2/83

4/50

فضا و جو دانشگاه

2/46

2/40

0/327

-0/053

-0/685

1/80

3/00

امکانات اداری

3/02

3/00

0/210

0/635

-0/301

2/67

3/50

سیاستها و رویهها

3/26

3/33

0/228

-0/215

-0/322

2/83

3/67

خودکارآمدی پژوهشی

3/95

3/87

0/210

0/157

-1/47

3/66

4/34

در جـدول شـماره  1ویژگیهـای توصیفـی متغیرهـای پژوهـش ارائـه شـده اسـت .یکـی از مهمتریـن
فرضیـات در تحلیلهـای آمـاری ،اطمینـان از نرمـال بـودن داد ههـا قبـل از تحلیـل اسـت .در ایـن بخـش بـا
توجـه بـه اینکـه حجـم نمونـه پژوهـش حاضـر  335نفـر اسـت و نیـز از آن جاییکـه در ا کثـر مواقـع آزمـون
یشـود ،لذا بـر این مبنا جهت
کولموگـروف اسـمیرنوف ،در نمونههـای بـا حجـم بـاال ،منجـر به رد فرض صفر م 
بررسـی نرمـال بـودن متغیرهـای پژوهـش ،از مقیـاس چولگـی و کشـیدگی اسـتفاده شـده اسـت .بـا توجـه بـه
نظـرات پـارک )2008( 1مبنـی بـر اینکـه هـر چـه میـزان چولگـی و کشـیدگی کمتـر بـوده و بـه سـمت صفـر میـل
ً
کنـد ،دادههـا نرمالتـر خواهنـد بـود و همچنیـن ا گـر چولگی و کشـیدگی بین « -2تا  »+2باشـد دادههـا تقریبا
نرمـال هسـتند ( ،)Gholipour & Hashemi, 2015میتـوان اذعـان داشـت که اطالعـات مندرج در جدول باال
نهـای
تأییدکننـده نرمـال بـودن دادههـای پژوهـش اسـت .پـس بـرای سـنجش فرضیههـای پژوهـش از آزمو 
پارامتریـک اسـتفاده شـده اسـت .بـه علاوه ،بـرای بررسـی اسـتقالل باقیماند ههـا ،از آمـاره دوربیـن واتسـون و

1- Park
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بـرای بررسـی عـدم وجـود همخطـی بیـن متغیرهـای مسـتقل ،از آمار ههـای  1Tolو 2VIFاسـتفاده گردیـد.
در ایـن راسـتا بـرای پاسـخگویی بـه ایـن سـؤال کـه آیـا بیـن ابعـاد رضایـت از تحصیـل و ابعـاد تعاملات
آموزشـی بـا خودکارآمـدی پژوهشـی رابطـه وجـود دارد یـا خیـر ،از آزمـون همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـده
اسـت کـه نتایـج آن در جـدول شـماره  2ارائـه شـده اسـت.
جدول شماره  .2ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین ابعاد رضایت از تحصیل و ابعاد تعامالت آموزشی با خودکارآمدی پژوهشی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

تعامل دانشجو  -دانشجو
تعامل دانشجو  -استاد

**0/370

تعامل دانشجو  -محتوی **0/478 **-0/182
امکانات آموزشی
برنامه درسی

**-0/300 **-0/179 **-0/24
**-0/319 **0/144 **0/440 **0/574

تدریس و یادگیری

**0/143 **-0/377 *0/136 **0/449 **0/205

فضا و جو دانشگاه

**0/412 **0/340 **-0/528 **0/674 **0/403 **-0/199

امکانات اداری
سیاستها و رویهها
خودکارآمدی پژوهشی

**0/429 **0/190 **0/651

*0/123

**-0/377 **0/278 **0/263

**0/618 **0/565 **0/258 **-0/376 **0/456 **0/432 ns 0/035

*0/140

**0/668 *0/112 **0/637 **0/625 **0/572 **-0/710 **0/354 **0/625 **0/412

 :P > 0/05٭ :P > 0/01 ،٭٭ و غیر معنیدارns :

جـدول شـماره  2نتایـج تحلیـل همبسـتگی پیرسـون بیـن ابعـاد رضایـت از تحصیـل و ابعـاد تعاملات
آموزشـی بـا خودکارآمـدی پژوهشـی را نشـان میدهـد کـه مبنای اجرای تحلیل رگرسـیون اسـت .نتایج نشـان
میدهد که بین تعامل دانشـجو  -دانشـجو ( ،)r=0/412, P>0/01تعامل دانشـجو  -اسـتاد (0/625, P>0/01
=  )rو تعامـل دانشـجو  -محتـوی ( )r=0/354, P>0/01بـا خودکارآمـدی پژوهشـی ارتبـاط معنـیدار وجـود
دارد .همچنیـن بیـن امکانـات آموزشـی ( ،)r= -0/710, P>0/01برنامـه درسـی ( ،)r= 0/572, P> 0/01تدریـس
و یادگیـری ( ،)r= 0/625, P>0/01فضـا و جـو دانشـگاه ( ،)r=0/637, P>0/01امکانـات اداری (،P>0/05
 )r=0/112و سیاسـتها و رویههـا ( )r =0/668 ،P> 0/01بـا خودکارآمـدی پژوهشـی ،ارتبـاط مثبـت معنـیدار
وجـود دارد.
از آن جاییکـه یافتههـای پژوهـش ارتبـاط معنـیدار بیـن مؤلف ههـای تعاملات آموزشـی و خودکارآمـدی
پژوهشـی را نشـان داد ،در راسـتای پاسـخگویی به این موضوع مبنی بر اینکه هر یک از مؤلفههای تعامالت
آموزشـی بـه چـه میـزان قابلیـت پیشبینـی خودکارآمـدی پژوهشـی دانشـجویان را دارد ،از تحلیـل رگرسـیون
چندگانـه بـه روش همزمـان بهـره گرفتـه شـده اسـت کـه یافتههـای آن در جدول شـماره  3مشـاهده اسـت.
2- Variance inflation factor

1- Tolerance
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جدول شماره  .3تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیرهای پیشبین (تعامالت آموزشی) با متغیر مال ک (خودکارآمدی پژوهشی)

منبع تغییرات

مجموع
مربعات

درجه آزادی

میانگین
مربعات

آماره F

سطح
معنیداری

رگرسیون

6/735

3

2/245

92/643

0/001

باقیمانده

8/021

331

0/024

کل

14/755

334

R

R2

آماره دوربین
واتسون

0/456 0/676

1/854

یشـود ،سطــح معنـیداری آزمـون مربوط ـ برابـر  0/001اسـت،
چنانچـه در جـدول شـماره  3مالحظــه م 
بنابرایـن میتـوان چنیـن ادعا کرد که آزمون فــوق در سطــح اطمینــان  0/99معن ـیدار اسـت .ایـن نتیجه که
حاصـل تحلیـل رگرسـیون از راه تحلیـل واریانـس ( )ANOVAاسـت ،نشـاندهنده آن اسـت کـه فرضیه تحقق
تأیید میشـود ( sig=0/001و  .)F = 92/643این بدین معنی اسـت که مدل انتخابشـده در قالب تعامالت
یتـوان بیـان نمـود کـه حـدود 0/456
آموزشـی بـا ابعـاد آن معنـیدار اسـت .بـا توجـه بـه ضریـب تبییـن ( )R2م 
درصـد تغییـرات خودکارآمـدی پژوهشـی توسـط تغییـرات در تعاملات آموزشـی تبییـن میشـود .همچنیـن
مقـدار شـاخص دوربیـن واتسـون برابـر بـا  1/854اسـت .چـون ایـن مقـدار بیـن  1/5و  2/5قـرار دارد ،نتیجـه
میگیریـم کـه خطاهـا مسـتقل از هـم هسـتند و خودهمبسـتگی وجـود نـدارد .همبسـتگی زیـاد بیـن همـه
متغیرهـا ،معادلـه رگرسـیون را دچـار مشـکل چندگانگـی خطـی میکنـد .بـرای ایـن بررسـی در مـدل رگرسـیون
بایـد بـه مقادیـر تلورانـس و تـورم واریانـس ( )VIFتوجـه شـود همچنیـن ،مقـدار عامـل افزایـش واریانـس بایـد
کمتـر از  5باشـد و ا گـر بیشـتر از ایـن حـد باشـد ،امـکان ضعـف بـرآورد ضریـب رگرسـیون در اثـر چنـد هـم خطی
وجـود دارد ( .)Rezaei & Soltani, 2003در ایـن تحقیـق همـه متغیرهـا دارای  VIFی کمتـر از  5هسـتند.
در تحقیـق حاضـر مقـدار تلورانـس بـا توجـه بـه دامنـه (صفـر تـا یـک) متغیرهـا نشـان میدهـد کـه در معادلـه
رگرسـیون چندگانگـی خطـی وجـود نـدارد زیـرا مقادیـر بهدسـتآمده زیـر یـک قـرار دارنـد (جـدول .)4
جدول شماره  .4ضرایب رگرسیون برای پیشبینی خودکارآمدی پژوهشی برحسب تعامالت آموزشی

مدل

ضرایب استانداردنشده

ضریب استانداردشده

ß

خطای استاندارد

Beta

T

Tolerance sig

VIF

تعامل دانشجو  -دانشجو

0/174

0/028

0/296

0/001 6/10

0/697

1/435

تعامل دانشجو  -استاد

0/262

0/034

0/416

0/001 7/65

0/556

1/180

تعامل دانشجو  -محتوی

0/114

0/028

0/209

0/001 4/07

0/622

1/607

با توجه به یافتههای جدول شـماره  4رابطه مؤلفههای (تعامل دانشـجو  -دانشـجو ،تعامل دانشـجو -
اسـتاد و تعامل دانشـجو  -محتوی) بر اسـاس سـتون سـطوح معنیداری حاصله ( )P ≥ 0/01با خودکارآمدی
پژوهشـی معنـیدار اسـت .بـا توجـه بـه ستــون ضرایـب غیراستــانداردشده (وزن  Bهـا) ،ســهم متغیـر تعامـل
دانشـجو  -اسـتاد ( )0/262در تبیین خودکارآمدی پژوهشـی از سـایر مؤلفهها بیشـتر اسـت و بعد از آن سهم
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متغیـر تعامـل دانشـجو  -دانشـجو ( )0/174رتبـه دوم را دارد و در نهایـت متغیـر تعامـل دانشـجو  -محتـوی
( )0/114در رتبـه سـوم قرار دارد.
همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه نتایـج آزمـون پیرسـون دال بـر ارتبـاط معنـیدار بیـن مؤلفههـای رضایـت
تحصیلـی بـا خودکارآمـدی پژوهشـی دارد ،جهـت پاسـخ بـه ایـن موضـوع کـه هـر یـک از مؤلف ههـای رضایـت
تحصیلـی بـه چـه میـزان قابلیـت پیشبینـی خودکارآمـدی پژوهشـی دانشـجویان را دارد ،از تحلیـل رگرسـیون
چندگانـه بـه روش همزمـان بهـره گرفتـه شـده اسـت کـه یافتههـای آن در جـدول  5قابـل مشـاهده اسـت.
جدول شماره  .5تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیرهای پیشبین (رضایت از تحصیل) با متغیر مال ک (خودکارآمدی پژوهشی)

منبع تغییرات

مجموع
مربعات

درجه آزادی

میانگین
مربعات

آماره F

سطح
معنیداری

رگرسیون

12/254

6

2/042

267/82

0/001

باقیمانده

2/501

328

0/008

کل

14/755

334

R

R2

0/830 0/911

آماره دوربین
واتسون
1/846

چنانچه در جدول شـماره  5مالحظــه میشـود ،سطــح معنیداری آزمون مربوطـ برابر  0/001اسـت .پس
میتوان ادعا نمود که آزمون فــوق ،در سطــح اطمینــان  0/99معنیدار است .این نتیجه که حاصل تحلیل
رگرسـیون از راه تحلیـل واریانـس ( )ANOVAاسـت ،نشـاندهنده تأییـد فرضیـه پژوهـش اسـت ( sig=0/001و
 ،)F =267.826بدیـن معنـی کـه مـدل انتخابشـده در قالـب رضایت از تحصیل با ابعاد آن معنیدار اسـت.
بـا توجهبـه ضریـب تبییـن ( )R2میتـوان بیـان کـرد کـه حـدود  0/83درصـد تغییـرات خودکارآمـدی پژوهشـی
توسـط تغییـرات در رضایـت از تحصیـل تبییـن میشـود .همچنیـن مقـدار شـاخص دوربیـن واتسـون برابـر
بـا  1/846اسـت .چـون ایـن مقـدار بیـن  1/5و  2/5قـرار دارد ،نتیجـه میگیریـم کـه خطاهـا مسـتقل از هـم
هسـتند و خودهمبسـتگی وجـود نـدارد .بـر اسـاس مقادیـر (VIFکمتـر از  )5و تلورانـس (بیـن صفـر و یـک)
حاصـل در معادلـه رگرسـیون ،چندگانگـی خطـی وجـود نـدارد (جـدول شـماره .)6
جدول شماره  .6ضرایب رگرسیون برای پیشبینی خودکارآمدی پژوهشی برحسب رضایت از تحصیل

مدل

ضرایب استانداردنشده

ضریب استانداردشده

T

sig

Tolerance

VIF

0/658

1/519
1/670

ß

خطای استاندارد

Beta

امکانات آموزشی

-/190

0/014

-0/374

0/001 -13/345

برنامه درسی

0/233

0/020

0/346

11/761

0/001

0/599

تدریس و یادگیری

0/176

0/020

0/284

8/931

0/001

0/511

1/956

فضا و جو دانشگاه

0/014

0/029

0/022

0/491

0/624

0/251

3/978

امکانات اداری

-0/042

0/037

-0/042

-1/136

0/257

0/382

2/617

سیاستها و رویهها 0/248

0/032

0/270

7/710

0/001

0/421

2/378
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بـر اسـاس سـطوح معنـیداری حاصلـه ( )P ≥ 0/01در جـدول شـماره  ،6مشـخص اسـت کـه رابطـه
متغیرهـای (امکانـات آموزشـی ،برنامـه درسـی ،تدریـس و یادگیـری و سیاسـتها و روی ههـا) بـا خودکارآمـدی
پژوهشی معنیدار است .با توجهب ه ستــون ضرایب غیراستــانداردشده (وزن  Bها) متوجــه م ـیشویم کــه
ســهم مؤلفه سیاسـتها و رویهها ( )0/248در تبیین خودکارآمدی پژوهشـی از سـایر مؤلفهها بیشـتر اسـت
و بعـد از آن مؤلفـه برنامـه درسـی سـؤاالت ( )0/233رتبـه دوم را دارد و در نهایـت مؤلفـه امکانـات آموزشـی
( )0/190و مؤلفـه تدریـس و یادگیـری ( )0/176بـه ترتیـب رتبـهی سـوم و چهـارم را دارنـد.
4.بحث
از آن جاییکـه خودکارآمـدی پژوهشـی بـه عنـوان یکـی از اصلیتریـن عوامـل مؤثـر بـر انجـام و پیگیـری
موفقیتآمیز پژوهش در بین دانشـجویان تحصیالت تکمیلی اسـت ( ،)Miri et al, 2018شناسـایی و بررسـی
متغیرهـای اثرگـذار بـر خودکارآمـدی پژوهشـی ضـروری بـه نظـر میرسـد چـرا کـه باورهـای خودکارآمـدی ،از
نقـش بنیادیـن و بیبدیلـی در کیفیـت زندگـی آدمـی برخـوردار اسـت و در ابعـاد مختلـف زندگـی تعـادل برقـرار
میکنـد ( .)Mohseni & Mirghol, 2020پژوهـش حاضـر نیـز بـا هـدف بررسـی رابطـه تعاملات آموزشـی و
رضایـت تحصیلـی بـا خودکارآمـدی پژوهشـی دانشـجویان صـورت گرفـت .نتایـج حاصل از ضریب همبسـتگی
رگرسیون نشان داد که بین مؤلفههای تعامالت آموزشی ،یعنی تعامل دانشجو -دانشجو ،تعامل دانشجو-
اسـتاد و تعامـل دانشـجو -محتـوی بـا خودکارآمـدی پژوهشـی ارتبـاط معنـیدار وجـود دارد .ایـن موضـوع بـا
یافتههـای پژوهـش سـلیمی و خداپرسـت ( ،)1394فریـدی ( ،)Faridi, 2016گراونـد و همـکاران (Garavand
 ،)et al., 2018حیـدری و همـکاران ( ،)Heidari et al., 2018کوهـن ( )Kohene, 2000و بیکـن و همـکاران
( )Bakken et al, 2010همخـوان اسـت چـرا کـه یافتههـای ایـن پژوهشهـا ،بـه طرق مختلف بـر ارتباط مثبت
و معنـیدار تعاملات اسـاتید ،تجربههـا و محیـط آموزشـی بـر خودکارآمـدی پژوهشـی دانشـجویان اشـاره
کردهانـد .تعاملات آموزشـی در برخـی مـوارد در قالـب برنامـه درسـی پنهـان شـکل میگیـرد و نقـش ویـژهای
در خودکارآمـدی پژوهشـی دانشـجویان دارد ،بهطـوری کـه میتوانـد زمین ههـای انگیـزش یـا فقـدان تمایـل
و رغبـت در انجـام وظایـف آموزشـی  -پژوهشـی را در دانشـجویان فراهـم آورد .نتایـج پژوهـش مصلینـژاد و
همـکاران ( )Mosalanejhad et al., 2002بـه خوبـی مؤیـد ایـن موضـوع اسـت .آنـان دریافتنـد کـه تجربههـای
ناخوشـایند دانشـجویان در حـوزه برنامـه درسـی پنهـان ،منجـر بـه یـاس و ناامیـدی آنان شـده اسـت (Safaei
یتـوان بـه نظـرات روسـت ( )Rost, 2000و پـرز ()Perez, 2001
 .)Movahed, 2019همچنیـن در ایـن زمینـه م 
اشـاره کـرد کـه فقـدان یـا کاسـتی تعاملات مطلـوب بیـن اسـتاد و دانشـجو (فرا گیـر) را از عوامـل کاهـش کارایی
و اثربخشـی آموزشـی بـه حسـاب آوردهانـد ( .)Savari, 2015نتایـج حاصـل از آزمـون رگرسـیون در پژوهـش
حاضـر ،بـه خوبـی مؤیـد تعامـل مطلـوب اسـتاد  -دانشـجو اسـت چرا کـه مؤلفه اسـتاد  -دانشـجو ( ،)0/262از
قابلیـت تبییـن و مقـدار بیشـتری نسـبت بـه مؤلفههـای دانشـجو  -دانشـجو ( )0/174و دانشـجو  -محتـوی
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( )0/114در تبییـن خودکارآمـدی پژوهشـی دانشـجویان برخـوردار اسـت .نـوع رفتـار ،سـبک آمـوزش و انتظـار
از دانشـجو ،بـه ویـژه در مرحلـه تدویـن و نـگارش پایاننامـه و رسـاله ،یکـی از مراحلـی اسـت کـه بـه خوبـی
میتوانـد مبیـن نـوع تعامـل اسـتاد  -دانشـجو باشـد و خودکارآمـدی ،انگیـزش و تمایـل پژوهشـی دانشـجو را
تحتتأثیـر قـرار دهـد .در ایـن زمینـه میتـوان بـه پژوهـش صفایـی موحـد ( )Safaei Movahed, 2019اشـاره
کـرد چـرا کـه وی از چهـار گونـه سـبک نظارتـی پژوهشـی فرمانـده  -سـرباز ،سـبک تسـهیلگر  -شـبکه سـاز،
سـبک آزادگذارنده و سـبک اسـتثماری اسـتادان راهنما نام برده اسـت .بهترین و کارآمدترین سـبک نظارت
بـه تسـهیلگر  -شبکهسـاز اختصـاص دارد چـرا کـه اسـتاد راهنمـا ،بـر نقـش هدایـت و تسـهیلگری خـود
متمرکـز بـوده و گفتگـو و تعامـل بـر ایـن گفتمـان حا کـم اسـت .افزایـش آموخت ههـای دانشـجویان و مبـدل
شـدن بـه پژوهشـگری مسـتقل ،از عوایـد ایـن نـوع سـبک نظارتـی تسـهیل  -شبک هسـاز اسـت .در ارتبـاط بـا
تعامـل دانشـجو  -دانشـجو در تبییـن خودکارآمـدی پژوهشـی دانشـجویان نیـز نگارنـدگان بـر ایـن باورنـد کـه
تعامـل دانشـجویان بـا یکدیگـر میتوانـد زمینههـای ارتقای اعتمادبهنفـس و افزایش خودکارآمدی پژوهشـی
بینفـردی را بـرای دانشـجویان فراهـم آورد ،بـه طـوری کـه دانشـجویان و همکالسـیها میتواننـد بـا پیونـد
عاطفـی نسـبت بـه همکاریهـای پژوهشـی اقـدام کننـد و با کسـب تجارب پژوهشـی ،خودکارآمدی پژوهشـی
خـود را افزایـش دهنـد.
همچنیـن نتایـج پژوهـش حاضـر حا کـی از ارتبـاط مثبـت معنـیدار بیـن مؤلف ههـای امکانـات آموزشـی،
برنامـه درسـی ،تدریـس و یادگیـری ،فضـا و جـو دانشـگاه ،امکانـات اداری و سیاسـتها و روی ههـا از متغیـر
رضایـت تحصیلـی بـا خودکارآمـدی پژوهشـی اسـت .بـا رجـوع بـه عناصـر برنامـه درسـی کـه کالیـن در قالـب
تهـای یادگیـری فرا گیـران،
اهـداف ،محتـوا ،راهبردهـای یاددهـی -یادگیـری ،مـواد و منابـع آموزشـی ،فعالی 
زم�ان آم�وزش ،فض�ای آم�وزش ،گروهبن�دی فرا گی�ران و ارزش�یابی( (�Tahmasebzadeh Sheikhlar & Moham
 )madi Pouya, 2020از آنـان یـاد کـرده اسـت و یـا ون دن ا کـر ( )Van den Akker, 2010کـه از آن بـا عنـوان
تارعنکبـوت طراحـی برنامـه درسـی یاد کرده و عناصر آن را شـامل اهداف ،محتـوا ،مواد و منابع ،فعالیتهای
یادگیـری ،گروهبنـدی فرا گیـران ،زمـان و مـکان یادگیـری ،ارزشـیابی و  ...میدانـد ،نشـاندهنده ایـن اسـت که
خودکارآمـدی پژوهشـی تـا حـدود زیـادی در گـرو پرداختـن مطلـوب بـه عناصـر برنامـه درسـی اسـت .رضایـت
تحصیلـی دانشـجویان بـا عملکـرد مطلـوب مسـئوالن و دسـتاندرکاران در حـوزه عناصـر برنامـه درسـی میسـر
میشـود و از ایـن مهـم میتـوان بـه افزایـش خودکارآمـدی پژوهشـی دانشـجویان دسـت یافـت.
5.نتیجهگیری
نتایـج حاصـل از پژوهـش حاضـر نشـان داد کـه مؤلفههـای سیاسـتها و رویههـا ،برنامـه درسـی ،امکانـات
آموزشـی و تدریـس و یادگیـری از متغیـر رضایـت تحصیلـی قابلیت تبیین خودکارآمدی پژوهشـی دانشـجویان
را دارد .بنابرایـن میتـوان گفـت کـه سیاسـتهای تدارکدیدهشـده از سـوی تصمیمگیـران ،برنامـه درسـی،
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امکانـات آموزشـی و تدریـس و یادگیـری میتوانـد اثـرات مثبـت و منفـی بـر روحیـه دانشـجویان داشـته باشـد
و خودکارآمـدی و اعتمادبهنفـس پژوهشـی آنـان را دسـتخوش تغییـر کنـد .از ایـن رو پیشـنهاد میشـود کـه
در سیاسـتگذاریهای نظـام آمـوزش عالـی ،بـه مـواردی که در راسـتای خودکارآمدی پژوهشـی دانشـجویان
اسـت توجـه بیشـتری گـردد .بـه طـور نمونـه میتـوان پیشـنهادهای زیـر را ارائـه داد:
1 .بخشـی از امتیـاز ارتقـای مرتبـه اعضـای هیئـت علمـی ،بـه تعاملات سـازنده و مؤثـر بـا دانشـجویان
اختصـاص داده شـود .جهـت اجـرای ایـن مـورد میتوان ضمـن نظرسـنجیهای اینترنتی ،از دانشـجویان
نهـا بـه صـورت تعامـل سـازنده و
نیـز مصاحبههایـی را بـه عمـل آورد کـه آیـا سـبک نظـارت اسـاتید بـا آ 
تسـهیلگر بـوده اسـت یـا اینکـه در فراینـد کالسـی تنهـا بـه دنبـال ارتقـای مرتبـه بودهانـد.
2 .ارتقـا و بهبـود کیفیـت امکانـات آموزشـی ،ترمیـم برنامههای درسـی و فراینـد تدریس و یادگیری اسـاتید در
راسـتای افزایـش خودکارآمـدی بـه ویـژه در مقولـه پژوهشـی در بیـن دانشـجویان میتوانـد از دیگـر عوامل
مؤثـر بـر این حوزه باشـد.
3 .ترغیـب و تشـویق دانشـجویان بـه تشـکیل گرو ههـای پژوهشـی بـا همکالسـیها یـا همرشـتهایها و اجرای
طر حهـای پژوهشـی بـه صـورت مشـترک میتوانـد علاوه بـر ارتقـای کیفیـت تحقیقـات ،اعتمادبهنفـس
ً
دانشـجویان را افزایـش داده و نهایتـا بـه خودکارآمـدی پژوهشـی آنـان منجـر شـود.
در پژوهـش حاضـر بـه ماننـد پژوهشهـای دیگـر یـک سـری محدودیـت وجـود دارد کـه در زیـر بـه آنهـا
اشـاره میشـود تـا پژوهشـگرانی کـه قصـد ورود بـه ایـن حـوزه را دارنـد ،از محدودیتهای احتمالـی مطلع و در
پژوهـش خـود مـد نظر قـرار دهند:
یتـوان در
1 .اختصـاص جامعـه پژوهـش بـه دانشـکدههای علـوم پایـه و فنـی و مهندسـی؛ ایـن موضـوع را م 
بیـن دانشـجویان رشـتههای علـوم انسـانی و اجتماعـی نیـز بررسـی کـرد.
2 .اسـتفاده از ابزار پرسـشنامه؛ پرسـشنامه تنها ابزار مورد بررسـی در پژوهش حاضر اسـت که پژوهشگران
میتواننـد در پژوهشهـای آتـی از ابـزار مصاحبه نیز بهره ببرند.
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 فار غ التحصیل رشـته برنامهریزی درسـی از:داود طهماسـبزاده شـیخالرW
 و در حـال حاضـر دانشـیار پایـه1393 دانشـگاه شـهید بهشـتی در سـال
. عضو هیئت علمی و مدیر گروه علوم تربیتی دانشـگاه تبریز هسـتند،9
 در دانشـگاههای مختلف فعالیتهای آموزشـی خود88 ایشـان از سـال
 عالقه پژوهشـی و آموزشـی.را در مقاطع مختلف تحصیلی شـروع کردند
 هنر و، آمـوزش و تدریس،ایشـان بـه حوزههـای نظریههای برنامه درسـی
. میباشـد.. تربیـت دینی و معنوی و، تفکر،زیبایـی شناسـی
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Wسـید طاهـر سـیدی نظرلـو :دانشـجوی دکتـری رشـته برنامـه ریـزی
درسـی دانشـگاه تبریز و مربی دانشـگاه فرهنگیان تبریز از سـال 1398
هسـتند .عالقـه پژوهشـی و آموزشـی ایشـان بـه حوزههـای نظریههـای
برنامـه درسـی ،آمـوزش و تدریـس ،طراحـی آموزشـی و ...میباشـد.

Wسـیامند قـادری :فـار غ التحصیـل رشـته تحقیقات آموزشـی از دانشـگاه
تهـران در سـال  ،1377عضـو هیـات علمی دانشـگاه فرهنگیان اسـتان
آذربایجـان غربـی و دانشـجوی دکتـری برنامهریـزی درسـی دانشـگاه
تبریـز هسـتند .از دیگـر سـوابق ایشـان مـدرس کشـوری دانشـگاه
جامـع علمـی کاربـردی واحـد فرهنـگ و هنـر ارومیـه ،عضـو کمیسـیون
تخصصـی ،ناظـر ،مجـری و داور طر حهـای پژوهشـی در شـورای
تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش اسـتان آذربایجان غربی ،مجری
 15کارگاه آموزشـی ( Smart plsو  )SPSSدر دانشـگاههای اسـتان
و مـدرس دورههـای  120سـاعته پژوهشـیاری در آمـوزش و پـرورش
اسـتان آذربایجـان غربـی میباشـد.
Wسـهراب محمـدی پویـا :فـار غ التحصیـل مقطع کارشناسـی ارشـد رشـته
برنامهریـزی درسـی از دانشـگاه تهـران در سـال  1396و دانشـجوی
دکتـری دانشـگاه تبریـز هسـتند .عالقـه پژوهشـی و آموزشـی ایشـان
بـه حوزههـای نظریههـای برنامـه درسـی ،آمـوزش و تدریـس ،تحلیـل
حکمرانـی آمـوزش و پـرورش ،آسیبشناسـی و تحلیـل نظـام تربیـت
معلـم و ...میباشـد.

