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چکیده
اهـداف  تحقـق  در  مهمـی  نقـش  عالـی،  آمـوزش  مؤسسـه های  و  دانشـگاه ها  در  پژوهش  محـور  محیـط 
دانشـجویان  آن،  کیفیـت  بـودن  بـاال  صـورت  در  کـه  به نحـوی  می کنـد؛  ایفـا  عالـی  آمـوزش  پژوهشـی 
کارآمـدی باالیـی نیـز در پژوهـش  تحصیـالت تکمیلـی، ضمـن تعامـل مؤثـر بـا اسـتاد راهنمـا، احسـاس 
خواهنـد داشـت. هـدف اصلـی مقالـه حاضـر، ارائـه و آزمـون الگـوی تبیین کننـده خودکارآمـدی پژوهشـی 
روش  اسـت.  پژوهش محـور  محیـط   در  انسـانی  علـوم  رشـته های  تکمیلـی  تحصیـالت  دانشـجویان 
گـردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبسـتگی اسـت  کاربـردی و از نظـر شـیوه  پژوهـش، به لحـاظ هـدف، 
کـرده اسـت. جامعـه پژوهـش را تمامـی  کـه به طـور خـاص از الگویابـی معـادالت سـاختاری اسـتفاده 
کشـور )ایـالم،  دانشـجویان رشـته های علـوم انسـانی مقطـع تحصیـالت تکمیلـی دانشـگاه  های غـرب 
کـه بـا شـیوه نمونه گیـری طبقـه  ای متناسـب  کردسـتان( در سـال 1395 تشـکیل داده  کرمانشـاه، خرم آبـاد، 
بـا حجـم، تعـداد 482 نفـر به عنـوان نمونـه انتخـاب شـده اند. داده هـا بـا سـه ابـزار اسـتاندارد روا و پایـا 
جمع آوری و برای آزمون الگوی پژوهش از نرم افزار SPSS و LISREL اسـتفاده شـده اسـت. نتایج، نشـان 
کـه بیـن متغیرهـای پژوهـش به لحـاظ آمـاری، رابطـه معنـاداری وجـود دارد. باالتریـن ضریـب  می دهنـد 
کیفیـت تعامـل اسـتاد  _  دانشـجو ) r=0/61( و پایین ترین ضریب  همبسـتگی بیـن محیـط پژوهش محـور و 
بیـن محیـط پژوهش محـور و خودکارآمـدی پژوهـش )r=0/17( محاسـبه شـده اسـت. نتایـج تحلیـل مسـیر 
کـه محیـط پژوهش  محـور دارای اثـر مثبـت و معنـاداری بـر خودکارآمـدی پژوهـش )0/38  نشـان می دهنـد 
کیفیت تعامل اسـتاد  کیفیت تعامل اسـتاد _  دانشـجو )β=0/57( اسـت و همچنین از طریق متغیر  =β( و 
کی از تفاوت  _   دانشـجو، اثـر غیرمسـتقیم معنـاداری بـر خودکارآمـدی پژوهش )β=0/21( دارد. نتایـج، حا

الگـوی مفـروض در بیـن دانشـگاه  های موردمطالعـه اسـت.
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مقدمه
که ذهن بسـیاری از  اسـتادان، همواره به دنبال تربیت دانشـجویان پژوهشـگر هسـتند و یکی از مسـائلی 
که خودشـان هدایت  کـرده اسـت، تربیـت دانشـجویانی اسـت  آن هـا و دانشـمندان را بـه خـود مشـغول 
کارشـکی، 1391، 24(. پژوهـش، به عنوان  یکی از  پژوهـش خویـش را به عهـده بگیرنـد )بهمن آبادی و 
مهم تریـن وظایـف دانشـگاه ها تلقـی شـده و دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی نیـز با انجـام پایان نامه، 
کیفیت پژوهش  های  بخشـی از وظایف پژوهشـی دانشـگاه ها را برعهده دارند. یکی از عوامل مؤثر در 
کـه در آن، سـه محـور آمـوزش،  بـوده  انجام شـده توسـط دانشـجویان، خودکارآمـدی پژوهشـی آن هـا 
کانون اصلی  یادگیـری، و پژوهـش بـا هـم همسـو می شـوند )اسـدالهی، شـمس و رضایـی، 1393، 59(. 
کـه اقـدام مؤثـر در  شـکل  گیری سـه عنصـر یادشـده، دانشـگاه ها و مؤسسـه های آمـوزش عالـی هسـتند 
بـه جامعـه  بـرای خدمت رسـانی  دانشـجویان  آماده سـازی  بـه  منجـر  بـاال  تحقـق سـه محـور  راسـتای 

می  شـود )سـلیمان زاده نجفـی و دیگـران، 1393، 820(.
پژوهـش  محـور  تکمیلـی،  تحصیـالت  دانشـجویان  تعـداد  افزایـش  ونـد  ر بـه  توجـه  بـا  امـروزه 
و  دانشـگاه ها  در  زیـرا  اسـت،  شـده  تبدیـل  دانشـگاه ها  علمـی  رشـد  بـرای  حیاتـی  عنصـر  یـک  بـه 
کیفیت  مؤسسـه های آمـوزش عالـی، عالوه بـر پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان، انجام پژوهش هـای با
گرفتـه اسـت )کبیـری، 1388، 149(. بـر همیـن اسـاس، مقالـه حاضـر بـه  کانـون توجـه قـرار  نیـز در 
می پـردازد.  آن  بـا  مرتبـط  پژوهش محـور  محیـط  و  دانشـجویان  پژوهشـی  خودکارآمـدی  بررسـی 
کـه بخـش چشـمگیری از موفقیـت علمی، آموزشـی، و تحصیلی  پیش فـرض ایـن پژوهـش، آن اسـت 
دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی وابسـته بـه محیـط آموزشـی _ پژوهشـی دانشـگاه و خودکارآمـدی 

اسـت. دانشـجویان  مطلـوب  پژوهشـی 
در  مهمـی  نقـش  پژوهـش،  خودکارآمـدی  کـه  هسـتند  ایـن  از  کـی  حا پیشـین  پژوهش هـای 
9(؛   ،2009 و1،  کار )وا ایفـا می کنـد  پژوهـش  بـه  تکمیلـی  دانشـجویان تحصیـالت  پیش بینـی عالقـه 
کـه پیش بینی کننـده تـالش، پشـتکار و پیشـرفت دانشـجویان بـرای انجام پژوهش اسـت،  ایـن متغیـر 
کـردن حرفه هـای پژوهشـی توسـط دانشـجو )مالیکین2 و دیگـران، 2007(، و همچنین  موجـب دنبـال 
سـبب افزایـش تولیـدات و دسـتاوردهای علمـی و پژوهشـی او در آینـده می شـود )فورسـتر3 و دیگـران، 
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3. Forester
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تبیین کننده خودکارآمدی ...

از  کـه  دانشـجویانی  می دهنـد،  نشـان  نیـز  داخلـی  پژوهش هـای   .)2010 کای1،  و  همینگـس  2004؛ 
کـه تالششـان بـه موفقیـت منجـر خواهـد  توانمنـدی پژوهشـی خـود مطمئـن نیسـتند و اعتقـاد ندارنـد 
شایسـتگی  عـدم  احسـاس  می گیرنـد،  قـرار  یابـی  ارز مـورد  زمانی کـه  و  هسـتند  نگـران  اغلـب  شـد، 
کـه بـه شایسـتگی های پژوهشـی خـود اعتقـاد دارنـد، در پژوهـش  می کننـد؛ درعـوض، دانشـجویانی 

.)1392 و دیگـران،  موفق ترنـد )صالحـی 
مطلـوب،  پژوهشـی  کار  یـک  انجـام  بـرای  دانشـجویان  خودکارآمـدی  و  توانایی هـا  کـه  ازآنجا
کارهـای پژوهشـی بـه فضـا و محیـط پژوهش آمـوزی  متفـاوت اسـت، بنابرایـن موفقیـت در پیشـبرد 
گرد  کیفیـت اسـتاد _ شـا )زین آبـادی و دیگـران، 1395، 27؛ قدم پـور و دیگـران، 1393، 938( و 
 _ اسـتاد  کیفیـت  و  پژوهش محـوری  محیط هـای   .)35  ،1394 دیگـران،  و  )گراونـد  دارد  بسـتگی 
هسـتند  پژوهشـی  عملکـرد  بهبـود  و  پژوهـش  خودکارآمـدی  ایجـاد  عوامـل  مهم تریـن  از  دانشـجو 
بـا  کـه پژوهـش حاضـر   )2011 2010؛ سـاوتل4 و دیگـران،  تئـو3 و دیگـران،  )گائـو و هریسـون2، 2008؛ 
گرد، و خودکارآمـدی  کیفیـت اسـتاد راهنمـا _ شـا وابـط بیـن محیـط پژوهش آمـوزی،  هـدف بررسـی ر
پژوهشـی در بیـن دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی رشـته های علـوم انسـانی دانشـگاه های دولتـی 

کشـور انجـام شـده اسـت. غـرب 
سـه دلیـل عمـده بـرای انجـام پژوهـش حاضـر وجـود دارد؛ نخسـت اینکـه دانشـگاه ها بـا وجـود 
عملکـرد  اسـت  ممکـن  مطلـوب،  اجتماعـی  عوامـل  و  پژوهشـی   _ آموزشـی  محیـط  از  برخـورداری 
آموزشـی و پژوهشـی مطلوبـی نداشـته باشـند و شـاید دلیـل ایـن امـر، پاییـن بـودن عوامـل خودکارآمـدی 
گفـت، فضـای پژوهشـی دوره  و خودکارآمـدی پژوهشـی در دانشـجویان باشـد؛ دوم اینکـه می تـوان 
گسـترش دهنده  کمتـر  کـه از آن بـا عنـوان »محیط  پژوهش آمـوزی5« یـاد می شـود،  تحصیـالت تکمیلـی 
پژوهـش اسـت و آمـوزش، حجـم وسـیعی از تـوان اسـتادان را معطـوف خـود سـاخته اسـت، بنابرایـن، 
محیـط پژوهش محـور، نقـش مهمـی در شـکل  گیری خودکارآمـدی پژوهشـی مطلـوب دارد؛ سـوم اینکـه 
علمـی  گروه هـای  بـر  کـم  حا فضـای  و  محیـط  کـه  اسـت  ایـن  از  کـی  حا ملـی  موجـود  پژوهش هـای 
گـروه معدودی  دانشـگاه ها، پژوهشـی نیسـت، زیـرا بیشـتر وقـت اسـتادان صـرف آموزش می شـود و تنها 

کرده انـد. از آن هـا، آمـوزش خـود را بـا پژوهـش همـراه 

1. Hemmings and Kay
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1. بیان مسئله

نظـام تقسـیم بندی دانـش بـه عرصه هـای مختلـف رشـته ای، در دهه هـای اخیـر مـورد چالـش جـدی 
ظهـور  امـکان  رشـته ای،  غیرمنعطـف  مرزهـای  در  دانش پژوهـان  مانـدن  محصـور  اسـت.  گرفتـه  قـرار 
کاربـران مطیع نظام موجود آموزشـی و پژوهشـی  بسـیاری از نوآوری هـا را از آن هـا می سـتاند و آن هـا را بـه 
تبدیـل می کنـد؛ از سـوی دیگـر، رهایـی از پیامدهـای تخصصـی شـدن بیـش از انـدازه در حوزه هـای 
مختلـف علمـی و همچنیـن ضـرورت ایجـاد زمینه هـای فکـری بـرای پـرورش رویکردهـای خالقانـه و 
گریز ناپذیر  انتقـادی در میـان دانشـجویان و شـاغالن بـه امـور پژوهشـی، پرداختـن بـه »میان رشـتگی« را 
گشـودن چشـم اندازهای جدیـد بـه روی  می سـازد )علوی پـور، 1392، 36(. میان رشـتگی می توانـد بـا 
پژوهشـگران، آن هـا را از تعصب هـای انعطاف ناپذیـر و همچنیـن نگـرش تک بعـدی بـه دور دارد و بـه 
تأمـل و تدبـر بیشـتر در مطالعـات خویـش رهنمون شـود. بررسـی ادبیات تولیدشـده سـالیان اخیر درباره 
کیفیت تعامل اسـتاد _ دانشـجو، نشـان دهنده  خودکارآمدی پژوهشـی، فضا و محیط پژوهش محور، و 
کـه پژوهشـگران معتبـر دنیـا بـرای آن قائـل هسـتند )زین آبـادی و همـکاران،  اولویـت و اهمیتـی اسـت 
کشـور مـا نیز دیدگاه میان رشـته ای بـه متغیرهای  کـه در  1395، 26(؛ بنابرایـن ضـروری به نظـر می رسـید 

پژوهـش حاضـر بـه یکـی از محورهـای عمـده پژوهشـی تبدیـل شـود.
کـه ماهیـت میان رشـته ای دارد و ازیک سـو بـه توانایـی،  خودکارآمـدی پژوهـش، متغیـری اسـت 
گذاشـته  کـه بـر الگوهای رفتاری، هنجاری، و فکری آن ها تأثیر  قابلیـت، و راهبردهـای فـرد اشـاره دارد 
)اثرزاده و همکاران، 1390، 98( و نشـئت گرفته از شـاخه روانشناسـی اسـت و از سـوی دیگر، به عنوان 
ایـن  در  کـه  اسـت  قابل طـرح  آموزشـی  بافـت سـازمان های  در  و مدیریـت،  مفاهیـم سـازمان  از  یکـی 
گرفتـه اسـت.  پژوهـش، به طـور خـاص در بیـن دانشـجویان دانشـگاه های دولتـی مـورد بررسـی قـرار 
درنهایـت، ایـن سـازه در مقیاس هـای اجتماعـی )خودکارآمـدی اجتماعـی(، عواطـف )خودکارآمـدی 
هیجانـی(، آمـوزش )خودکارآمـدی آموزشـی و تحصیلـی(، و جسـمانی )خودکارآمدی جسـمانی( قابل 
که خودکارآمدی پژوهشـی  تعریـف و تفسـیر اسـت. بـا توجـه بـه موارد یادشـده، می تـوان اذعان داشـت 

گیـرد. می توانـد به عنـوان متغیـری میان رشـته ای مـورد مطالعـه قـرار 
افـراد، همـواره بـرای ورود بـه موقعیت هـای جدیـد بـا چالش هـای زیـادی روبـه رو می شـوند. یکـی از 
که دانشـجویان با آن سـروکار دارند، سـازگار شـدن با محیط آموزشـی _ پژوهشـی دانشـگاه و   چالش هایی 
سـازوکار های تعریف شـده در بدنـه و سـاختار آن اسـت. ایـن امـر بـرای دانشـجویان تحصیـالت تکمیلی 
گیرتر اسـت )سـاویز، 1393، 69(. دانشـجویان  که بیشـتر با مقوله پژوهش همراه آموزش درگیر هسـتند، فرا
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کاهـش یـا تعدیـل چنیـن چالش هایـی نیازمنـد اسـتفاده و حمایـت از سـوی اشـخاص مختلـف  بـرای 
هسـتند. یکـی از نزدیک تریـن و تأثیرگذارتریـن افـراد در عرصـه آمـوزش و پژوهـش دانشـگاهی، اسـتاد 
کیفیت رابطه اسـتاد  راهنمـا اسـت؛ بنابرایـن، به نظـر می  رسـد بـا توجـه بـه نقـش محـوری و دائمی اسـتاد، 
کمتـر دربـاره اهمیـت مؤلفه هـای مختلـف  کنـون  و دانشـجو دارای اهمیـت فراوانـی باشـد. بااین حـال تا
این رابطه و تأثیرگذاری مسـتقیم یا غیرمسـتقیم هریک در انگیزش و موفقیت علمی دانشـجویان نوشـته 
شـده اسـت )سـاویز، 1390، 121(. به نظر می رسـد بررسـی نقش عوامل متعدد )سـاختار اجتماعی، تعامل 
کیفیـت روابـط، و محیـط آموزشـی _ پژوهشـی( در ایجـاد خودکارآمـدی پژوهشـی در قالـب یک  علمـی، 

الگـوی علـی، ضروری باشـد.
تحصیلـی  خودکارآمـدی  بـر  اسـتادان  و  دانشـجویان  علمـی  تعامـل  و  اجتماعـی  سـاختار  گرچـه  ا
)قاضـی طباطبایـی  و مرجایـی، 1380، 38( و پژوهشـی دانشـجویان )زین آبـادی و همـکاران، 1395، 
29؛ اثـرزاده و همـکاران، 1390، 123( تأثیـر می گـذارد، امـا در مبحـث ویـژه خودکارآمـدی پژوهشـی، 
پژوهش هـا بـر نقـش پراهمیـت تعامـل اسـتاد راهنمـا و دانشـجو )فقیهـی و همـکاران، 1999( و نقـش 
بتـز، 1986، 39؛  2011، 47؛  کارو،  وا و   اسـکات، 1997، 76؛ المبیـه1  و  )کان  پژوهش   محـور  محیـط 
کرده انـد. ایـن پژوهش هـا در بافـت دانشـگاه هایی متفـاوت  کیـد  گلسـو2 و همـکاران، 1988، 21( تأ
کـه وضعیـت هریـک  بـا دانشـگاه های ایـران انجـام شـده اند؛ بنابرایـن، ایـن پرسـش مطـرح می شـود 
از مؤلفه هـای پژوهـش در دانشـگاه های دولتـی ایـران چگونـه اسـت؟ آیـا الگـوی مفـروض پژوهـش بـا 
کشـور ارتبـاط  متغیرهـای سـه گانه، بـرازش مناسـبی دارد؟ آیـا بیـن متغیرهـای پژوهـش در دانشـگاه های 

معنـاداری وجـود دارد؟
یـک  قالـب  در  و  هم زمـان  به طـور  شـده اند،  انجـام  بـاال  متغیرهـای  دربـاره  کـه  پژوهش هایـی 
و  داده  قـرار  بررسـی  مـورد  و  مطالعـه  را  متغیرهـا  گانـه  به صـورت جدا هریـک  بلکـه  نبوده انـد،  الگـو 
اسـت  مطـرح  مسـئله  ایـن  بنابرایـن،  اسـت؛  کـرده  بررسـی  را  متغیرهـا  نقـش هم زمـان  پژوهشـی  کمتـر 
تأثیـر  علـی  الگـوی  به عنـوان  را   )1 شـماره  )شـکل  حاضـر  مقالـه  مفـروض  الگـوی  می تـوان  آیـا  کـه 
کیفیـت تعامـل اسـتاد راهنمـا _ دانشـجو و خودکارآمـدی پژوهشـی  بـر  فضـا و محیـط پژوهش محـور 
کـرد؟ و آیـا الگـوی مفـروض پژوهـش در بین دانشـگاه های  دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی معرفـی 

دارد؟ متفاوتـی  بـرازش  موردمطالعـه، 

1. Lambie
2. Gelso
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شكل شماره )1(. الگوی مفروض پژوهش

ایـن،  از  پیـش  کـه  شـد  مشـخص  کشـور  داخـل  در  انجام شـده  مقاله هـای  و  پژوهش هـا  مـرور  بـا 
نگرفتـه  قـرار  بررسـی  مـورد  الگـو  یـک  قالـب  در  و  علـی  روابـط  به صـورت  پژوهـش  ایـن  متغیرهـای 
کاهـش شـکاف در دانـش، بینـش، و پژوهـش در حوزه  اسـت. بـر ایـن اسـاس، مقالـه حاضـر بـا هـدف 
مطرح شـده، انجـام شـده اسـت و یافته هـای آن می  توانـد خـالء دانشـی و پژوهشـی در ادبیـات داخلـی 
کـه بـا آزمـون الگـوی مفـروض، پشـتوانه ای  کاهـش دهـد. به این ترتیـب، ایـن مقالـه درصـدد اسـت  را 
 _ اسـتاد  تعامـل  کیفیـت  بـر  آن  تأثیـر  و  دانشـگاه  ها  پژوهش محـور  از محیـط  بـرای حمایـت  پژوهشـی 
کنـد و از ایـن طریـق، نگاه هـا بـه ایـن متغیرهـای  دانشـجو و خودکارآمـدی پژوهشـی دانشـجویان فراهـم  
مهـم را تـا حـدودی حسـاس تر و موشـکافانه تر نمایـد. یافته هـای ایـن پژوهش می تواند دسـت اندرکاران 
محیـط  کیفیـت  ارتقـای  راسـتای  در  برنامه ریـزی  بـرای  را  کشـور  عالـی  آمـوزش  نظـام  و  دانشـگاهی 
کـه مطرح شـدند، یافته های  کنـکاش روش منـد در مورد مسـائلی  کنـد. بـرای  پژوهش آمـوزی تحریـک 

مهمـی بـا توجـه بـه پاسـخ های ارائه شـده بـرای پرسـش های پژوهشـی زیـر، به دسـت آمـده اسـت:
کیفیت تعامل استاد _ دانشجو تأثیر معناداری دارد؟ 1. آیا محیط پژوهش محور بر 

2. آیا محیط پژوهش محور بر خودکارآمدی پژوهش تأثیر معناداری دارد؟
کیفیت تعامل استاد راهنما _ دانشجو بر خودکارآمدی پژوهش تأثیر معناداری دارد؟ 3. آیا 

خودکارآمـدی  و  پژوهش محـور  محیـط  بیـن  ارتبـاط  در  دانشـجو   _ اسـتاد  تعامـل  کیفیـت  آیـا   .4
دارد؟ میانجـی  نقـش  پژوهـش، 

5. آیا الگوی مفروض پژوهش برای دانشگاه های موردمطالعه، برازش مناسب و متفاوتی دارد؟
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2. مبانی نظری و تجربی، و تدوین فرضیه های پژوهش

1-2.  ارتباط بین فضا و محیط پژوهش محور با خودکارآمدی پژوهش

هـدف  بـا  خـود  توانایی هـای  مـورد  در  افـراد  قضـاوت  و  داوری  می تـوان  را  پژوهـش  خودکارآمـدی 
کرد )سـلیمان زاده  سـاماندهی و هدایـت پژوهش هـای مهـم و متعـدد و در شـکل های مختلـف تعریـف 
نجفـی، 1393، 824(. براسـاس دیـدگاه لـو، کوالسـا و بیکـن1 )2010(، احسـاس اطمینـان دانشـجویان 
کیفیـت پژوهـش اسـت  بـر انجـام با از مهم تریـن عوامـل مؤثـر  بـه توانایی هـا و مهارت هـای پژوهشـی، 
)به نقـل از زین آبـادی و همـکاران، 1395، 28(. در ایـن راسـتا، فیلیپـس و راسـل2 )1994(، از اطمینان 
کرده انـد. ایـن متغیـر  دانشـجویان بـه توانایی هـای پژوهشـی، بـا عنـوان »خودکارآمـدی پژوهـش« یـاد 
بـه میـزان اعتمـاد دانشـجویان بـه توانایـی خـود در انجـام فعالیت هـای مختلـف پژوهشـی در ابعـاد 
کمـی/ رایانـه ای و نگارشـی اشـاره دارد )فیلیپـس و راسـل، 1994، 58؛  مهارت هـای طراحـی، عملـی، 

کای4، 2010، 565(. بالتـس3 و دیگـران، 2010، 54؛ هیمینگـس و 
می توانـد  پژوهشـی،  موفقیـت  عالوه بـر  پژوهـش،  خودکارآمـدی  شـکل گیری  زمینه هـای  شـناخت 
و  )گراونـد  کنـد  فراهـم  نیـز  را  تکمیلـی  تحصیـالت  دانشـجویان  آموزشـی  عملکـرد  بهبـود  زمینه هـای 
کافـی،  کـه خودکارآمـدی پژوهشـی نا همـکاران، 1392، 34(. از سـوی دیگـر، پژوهشـگران دریافته انـد 
اسـت  پژوهشـی  فعالیت هـای  در  دانشـجویان  مشـارکت  عـدم  و  بی عالقگـی  اصلـی  دالیـل  از  یکـی 
و تهدیـدی جـدی بـرای تکمیـل پایان نامـه یـا رسـاله محسـوب می  شـود )بتـز، 1997، 43؛ بالتـس و 
کـه از آن به عنوان مهم تریـن متغیر در دوره  همـکاران، 2010، 56(. ایـن متغیـر بـه انـدازه ای اهمیـت دارد 

تحصیـالت تکمیلـی یـاد شـده اسـت )فیلیپـس و راسـل، 1994، 63(.
کـه در  فضـا و محیـط آموزشـی _ پژوهشـی عبـارت اسـت از عوامـل آموزشـی و میان فـردی متعـددی 
توسـعه پژوهشـگری در یـک نظـام آموزشـی نقـش دارد )قدم پـور و همـکاران، 1393، 937(. براسـاس 
ایـن تعریـف، محیـط آموزشـی _ پژوهشـی از دو طریـق بـر افـراد تأثیرگـذار اسـت: 1- محیـط آموزشـی _ 
پژوهشـی مطلـوب، خودکارآمـدی پژوهشـی افـراد را بـرای انجـام پژوهـش افزایـش می دهـد؛ 2- محیـط 
کارآمـد، منجـر بـه افزایـش نگـرش مثبـت بـه پژوهـش و درنتیجـه بهبـود عملکـرد  آموزشـی _ پژوهشـی 

تحصیلـی افـراد می شـود )کان، 2000، 35(.

1. Lev, Kolassa & Bakken
2. Phillips & Russell
3. Baltes, Hoffman-Kipp, Lynn & Weltzer-Ward 
4. Hemmings & Kay 
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محیـط پژوهش آمـوزی مؤثـر، دیـدگاه، باورهـا، و نگرش هـای مثبت دانشـجویان به پژوهـش را ارتقا 
داده و درنهایـت، عالقه منـدی آن هـا بـه پژوهـش را افزایش می دهد )دیمر1، 2007، 42(. گلسـو )1979( 
کـه ایـن محیـط، نشـان دهنده میـزان  در تشـریح و تعریـف محیـط پژوهش آمـوزی بـر ایـن نظـر اسـت 
کیفیـت،  گروه هـای آموزشـی اسـت. از دیـدگاه او محیـط پژوهش آمـوزی با اهمیـت و وزن پژوهـش در 
گسـترش دهنده پژوهـش اسـت و سـعی دارد دانشـجویان را به عنـوان پژوهشـگران دانشـگاهی تربیـت 
کنـد. او هـدف محیـط پژوهش آمـوزی را تحریـک و تقویـت نگـرش مثبـت دانشـجویان بـه پژوهـش 

می دانـد )به نقـل از زین آبـادی و همـکاران، 1395، 27(.
خوداثربخشـی،  بـر  پژوهشـی   _ آموزشـی  محیـط  و  فضـا  اجتماعـی  و  سـاختاری  سـازمان بندی 
گفـت، پژوهش علمی در  کارایـی، و عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان تأثیرگـذار اسـت؛ ازاین رو می توان 
بسـیاری از رشـته  ها، بـه وجـود ابزارهـای پیچیـده و امکانـات پژوهشـی وابسـته اسـت )بـاالرام، 2000(. 
پژوهشـی  زیرسـاخت های  می بایسـت  پژوهش محـور،  فضـای  در  پژوهشـگران  از  حمایـت  به منظـور 

گیـرد )گونزالـز و همـکاران، 2002(. گسـترش  یافتـه و در اختیـار آن هـا قـرار  جدیـد، 
تکمیلـی،  تحصیـالت  دانشـجویان  دربـاره  پژوهشـی  در   ،)1996( جـاج2  و  مالینکـرات  گلسـو، 
کرده اند. آن ها عناصر مهمی شـامل »الگوسـازی  نشـانگرهای فضا و محیط پژوهش محور را شناسـایی 
پژوهشـی  تالش  هـای  مثبـت  تقویـت  پژوهشـی،  و  علمـی  مناسـب  رفتـار  از  علمـی  هیئـت  اعضـای 
دانشـجویان، مشـارکت اولیـه دانشـجو در پژوهـش و به حداقـل رسـاندن محدودیت هـای پژوهشـی، 
پیوسـتگی آمـار و پژوهـش، تلقـی از دانـش و پژوهـش به عنـوان یـک تجربـه جمعـی، اشـاعه ناقـص، و 

محـدود بـودن تجربه هـای پژوهشـی« را بـرای محیـط پژوهش محـور ارائـه داده انـد.
کـه سـاختار اجتماعـی محیـط  قاضـی طباطبایـی و مرجعـی )1380( در پژوهـش خـود دریافته انـد 
آموزشـی _ پژوهشـی، همچـون تعامـالت علمـی میان دانشـجویان، بر احسـاس خودکارآمدی تحصیلی 
و پژوهشـی دانشـجویان تأثیـر می گـذارد و در مرحلـه بعـد ایـن احسـاس بـر تـالش علمـی و عملکـرد آنـان 
کیفیـت تعامـل اسـتاد _  کـه محیـط پژوهش محـور دانشـگاه از طریـق  مؤثـر اسـت. آن هـا دریافته انـد 
دانشـجو و عوامـل اجتماعـی مطلـوب دانشـگاه بـر خودکارآمدی پژوهشـی دانشـجویان تأثیـر می گذارد.
ک از محیـط آموزشـی _  قدم پـور، گراونـد، و سـبزیان )1393( در پژوهشـی بـا عنـوان »ارتبـاط بیـن ادرا
که محیط آموزشی _ پژوهشی، ارتباط  پژوهشی، خودکارآمدی پژوهشی، و پیشرفت تحصیلی« دریافته اند 

معنـاداری با خودکارآمدی پژوهشـی دانشـجویان دارد.

1. Deemer
2. Mallinckrodt & Judge



فصلنامه علمی _ پژوهشی

35
ارائه و آزمون الگوی 

تبیین کننده خودکارآمدی ...

 )1991( همـکاران  و  کربـس  و   ،)1997( اسـکات  و  کاهـن   ،)1996( جـاج  و  مالینکـرود،  گلسـو، 
عالقه منـدی  و  پژوهشـی  تولیـدات  بـر  پژوهشـی     _ آموزشـی   محیـط  کـه  دریافته  انـد  مشـابه  به  گونـه ای 
کـه عالقه منـدی  بـه پژوهـش تأثیـر می گـذارد. بارتلـزا و همـکاران )2010( نیـز بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند 
انگیـزه  بـه  وابسـته  پژوهشـی،  تولیـدات  کیفیـت  درنهایـت،  و  پژوهشـی  خودکارآمـدی  و  پژوهـش  بـه 
فعالیـت، و محیـط سـوق دهنده ایـن انگیـزه اسـت. تاربـان و لوگـو 1)2012(، بنـدورا و جـردن )1991(، 
کارو4)2010(  کارو )2009(، بیکـن و همـکاران3 )2010(، وا کارو2 )2011(، صالحـی )1390(، وا المبیـه و وا
که عوامل اجتماعی مطلوب در درون دانشـگاه  به گونه ای مشـابه در پژوهش های خود نشـان داده اند 

بـا خودکارآمـدی و عملکـرد آموزشـی _ پژوهشـی دانشـجویان، ارتبـاط معنـاداری دارد.
شناختی  نظریه  پژوهشی،  خودکارآمدی  و  پژوهش محور  محیط  متغیر  دو  رابطه  پشتیبان  نظریه 
_ اجتماعی بندورا است. براساس این نظریه، دو متغیر شناختی_  اجتماعی با فهم عالقه مندی به 
نظریه  در  موردانتظار.  پیامدهای  و  پژوهشی،  خودکارآمدی  از:  عبارتند  که  هستند  مرتبط  پژوهش 
بندروا متغیر خودکارآمدی بر رفتارهای بعدی افراد تأثیر معناداری می گذارد و در مورد دانشجویان، 

منجر به بهبود عملکرد تحصیلی می شود.
رویکـرد درون گـرا نیـز می تواند عوامل درون دانشـگاهی و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانشـجویان 
فضـای  درون  عوامـل  تأثیـر  تحـت  علمـی  واقعیت هـای  رویکـرد،  ایـن  در  کنـد.  توجیـه  به خوبـی  را 
دانشـگاهی قـرار دارنـد. ایـن فضـای علمـی _ پژوهشـی، دربردارنـده عناصـر مختلفی از قبیل اسـتادان، 
کتاب هـا، مجله هـای علمـی، ارتباطـات، تعامـالت اسـتادان و دانشـجویان،  گذشـته،  پژوهش هـای 

اعتبارهـای مالـی و به طورکلـی محیـط دانشـگاهی اسـت )گراونـد، 1391، 66(.
ارتبـاط  دانشـجویان  پژوهشـی  خودکارآمـدی  و  پژوهش محـور  محیـط  بیـن  نخسـت:  فرضیـه 

دارد. وجـود  معنـاداری 
کیفیت تعامل استاد _  دانشجو و خودکارآمدی پژوهش 2-2. ارتباط بین 

خودکارآمـدی پژوهشـی دانشـجویان تنهـا متأثـر از هـوش، انگیزه، تالش، و محیط دانشـگاهی نیسـت، 
کارکنـان، و... در اجتماع علمی دانشـگاه  بلکـه عوامـل دیگـری ماننـد ارتبـاط دانشـجویان، اسـتادان، 
کـه در ایـن میـان، شـکل گیری رابطـه بیـن اسـتادان و دانشـجویان، دارای اهمیـت  تأثیرگـذار هسـتند 

1. Taraban & Logue
2. Lambie & Vaccaro
3. Bakken
4. Vaccaro
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)سـلیمی  باشـد  داشـته  زیـادی  پژوهشـی  و  آموزشـی،  رفتـاری،  پیامدهـای  می توانـد  و  اسـت  زیـادی 
از  یکـی  اسـتادان،  بـا  دانشـجویان  ارتباطـات  و  تعامـالت  بنابرایـن،  113(؛   ،1394 خداپرسـت،  و 
دانشـگاهی  سـرمایه های  مهم تریـن  از  و  یکـی    عالـی  آمـوزش  در  ارتباطـات  عرصه هـای  اصلی تریـن 
گـر رابطـه اسـتاد _ دانشـجو به خوبـی برقـرار شـود، اهـداف آموزشـی و پژوهشـی بـا  محسـوب می شـود و ا

کیفیـت و سـهولت بیشـتری تحقـق می یابنـد )بهـادری و همـکاران، 1392، 197(.
کـه  اسـت  تصمیم هایـی  اساسـی  ترین  و  مهم تریـن  از  یکـی  مناسـب  راهنمـای  اسـتاد  انتخـاب 
کنـد )رای1، 2007(.  دانشـجو در ابتـدای پژوهـش خـود بایـد بگیـرد و وقـت زیـادی نیـز بایـد صـرف آن 
کیفیت روابط اسـتاد راهنما و دانشـجو، تنها متأثر از چگونگی انتخاب اسـتاد راهنما نیسـت،  گرچه  ا
ولـی به هرحـال بـر آن تأثیـر زیـادی دارد )عطـاران و همـکاران، 1389، 100(. پیامدهـای ایـن انتخـاب 
و همچنیـن روابـط خـوب بـا اسـتاد راهنمـا، می توانـد در ارزشـیابی نهایـی پژوهـش، تمایـل دانشـجو بـه 
انتخـاب دوبـاره اسـتاد راهنمـا و تـداوم پژوهش هـای آتـی، تأثیرگـذار باشـد )عطـاران و همـکاران، 102؛ 
کـه الویتـس و نلسـون2 )2000(، رضایـت  کبـاز، 1392، 40(. ایـن اهمیـت به انـدازه ای اسـت  بـزرگ و خا
از روابـط بـا اسـتاد راهنمـا را مهم تریـن عامـل مؤثـر بـر تصمیـم دانشـجویان بـرای ادامـه یـا تـرک دوره 
گوئینـس3 و همـکاران )1996(، آن را بـر موفقیـت دانشـجو،  کرده انـد و  آ تحصیـالت تکمیلـی عنـوان 

کلـی او از دوره و حتـی موفقیـت شـغلی آینـده او مؤثـر دانسـته اند. رضایـت 
برقـراری تعامـل  اینکـه دربـاره تعامـل اسـتاد راهنمـا و دانشـجو آسـیب  هایی وجـود دارد،  عالوه بـر 
مطلـوب بیـن دانشـجو و اسـتاد راهنمـا باعـث افزایـش اعتمـاد بـه نفـس و انگیـزه پژوهـش در دانشـجو 
رایج تریـن  و  بیشـترین   .)1994 کرافـورد4،  و  )پترسـون  می شـود  پژوهشـی  خودکارآمـدی  درنهایـت،  و 
شکایت های مطرح شده از سوی دانشجویان تحصیالت تکمیلی، در مورد نقش استاد راهنما و نحوه 
تعامـل بـا او اسـت )شـیخ زاده، 1388، 30(. به طورکلـی، آمـوزش و پژوهـش، بسـتگی بـه مهارت هـای 
راهنمـای  اسـتاد  یـک  ویژگی هـای  میـان  از  تکمیلـی،  دانشـجویان تحصیـالت  دارد.  اسـتاد  ارتباطـی 

خـوب، توانایـی ایجـاد ارتبـاط مطلـوب را بااهمیـت دانسـته اند )ظهـور و اسـالمی نژاد، 1381، 7(.
محیـط پژوهش محـور، نقـش بسـزایی در تحقـق اهداف پژوهشـی نظـام آموزش عالـی ایفا می  کند. 
کارشناسـی ارشـد و رسـاله های دکتـری، منزلگاه اصلـی پژوهش های  کـه نـگارش پایان نامه هـای  ازآنجا

1. Ray
2. Lovitts & Nelson
3. Aguinis
4. Paterson & Crawford
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و  دانشـجو1   _ راهنمـا  اسـتاد  تعامـل  کیفیـت  کـه  شـد  می تـوان مدعـی  بی شـک  دانشـگاهی هسـتند، 
خودکارآمـدی پژوهشـی2 دانشـجو در انجـام پژوهش هـای پایان  نامـه ای، ازجملـه مهم تریـن پیامدهـای 

کـه در ایـن پژوهـش بـه آن هـا پرداخته شـده اسـت. چنیـن محیطـی اسـت 
کیفیـت محیط پژوهش  محور باشـد  گرچـه تعامـل مطلـوب اسـتاد راهنمـا و دانشـجو می توانـد متأثـر از 
کـو و اتینکتـن، 1999، 31(، امـا می تـوان  و برخـی از یافته هـا تأییدکننـده ایـن مفـروض هسـتند )فقیهـی، را
گفت، افزایش خودکارآمدی پژوهشـی دانشـجویان تحصیالت تکمیلی در انجام پایان نامه نیز می تواند 
کیفیـت تعامـل آن هـا بـا اسـتاد راهنمـا باشـد. قانعـی راد )1385(  کیفیـت ایـن محیـط و همچنیـن  متأثـر از 
که افزایش تعامل دانشـجویان با اسـتادان بر متغیرهای تحصیلی و روانشـناختی از  نیز نشـان داده اسـت 

قبیـل میـزان پیشـرفت تحصیلی، احسـاس غـرور، و خودکارآمدی دانشـجویان تأثیـر می گذارد.
روانـی،  پیشـرفت، فضـای  انگیـزه  نظریه هـای جهت دهـی هـدف،  بـاال،  رابطـه  پشـتیبان  نظریـه 
ارتبـاط، نقـش مهمـی در خلـق و شـکل دهی  کیفیـت درک شـده  و نظریـه مبادلـه اجتماعـی اسـت. 
گـروه آموزشـی دارد. زمانی کـه فضـای روانـی بـرای برقـراری تعامـل و ارتبـاط دوسـویه  فضـای روانـی 
مناسـب تلقی شـود و جهت دهی هدف در این فضای مطلوب از سـوی اسـتاد راهنما مشـخص شـود، 
نشـانگرهای موفقیـت آموزشـی و پژوهشـی نمایـان می شـوند. یکـی از ایـن نشـانگرها، خودکارآمـدی 
و  آموزشـی  محیـط  از  متأثـر  اینکـه  عالوه بـر  پژوهشـی  خودکارآمـدی  اسـت.  دانشـجویان  پژوهشـی 
کم وکیف  گروه های آموزشـی، فضای روانی ایجادشـده درباره  کم بر  دانشـگاهی اسـت، از فضای حا

تعامـل، و شـیوه های تعییـن هـدف و جهت دهـی هـدف نیـز تأثیـر می پذیـرد.
افـراد  از  اجتماعـی،  گروه هایـی  به عنـوان  آموزشـی  گروه هـای  روانـی،  فضـای  نظریـه  مبنـای  بـر 
گـون دیگری  گونا کـه از نظـر تجربه هـا، فرهنـگ خاص، شـخصیت و ابعاد  مختلفـی تشـکیل شـده اند 
که بر  گـروه بـا یکدیگـر، تـا حـد زیـادی متأثـر از فضایی اسـت  بـا هـم متفـاوت هسـتند. تعامـل اعضـای 
کـه بـه آن اشـاره شـد،   بـر درجـه  بـاالی  کارگروهـی  کـم اسـت. فضـای روانـی _ اجتماعـی و  گـروه، حا آن 
کید دارد.  گـروه )اعتمـاد، راحتـی، همـکاری، و اتفـاق نظـر در تصمیم گیـری( تأ رفتارهـای نگهدارنـده 
کیفیت  کرده و هزینه روانی شـروع یا جسـتجوی یـک رابطه با  چنیـن فضایـی، ایجـاد رابطـه را تسـهیل 
گـروه،  کـم بـر  کـه فضـای روانـی حا کـرد  کاهـش می دهـد؛ بنابرایـن، می تـوان این گونـه مطـرح  بـاال را 

گرد مرتبـط اسـت. کیفیـت تعامـل برآمـده از روابـط بیـن اسـتاد _ شـا به  گونـه ای مثبـت بـا میـزان 

1. Student-Supervisor Interaction
2. Research Self-Efficacy
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بـر مبنـای نظریـه مبادلـه اجتماعـی، رفتـار منصفانـه اسـتاد به عنـوان رهبـر آموزشـی )توسـعه روابـط 
اجتماعـی و مبادلـه اطالعـات بیـن رهبـر _ پیـرو( ازیک سـو منجـر بـه افزایـش رفتارهـای شـهروندی شـده 
و از سـوی دیگـر، اعتمـاد متقابـل، ریسـک پذیری، انتقادپذیـری، بینـش عـام، تمایـل بـه تبـادل دانش، 
کِلر و ویلکرسـون1، 2003(.  گرایـش بـه چالـش، تمایـل بـه تغییـر، و عالقه به پژوهش را در پی دارد )سـرز، 
گروه آموزشـی، در  بـر مبنـای نظریـه مبادلـه اجتماعـی، توزیـع و تبـادل دوسـویه تجربه هـا بیـن ذی نفعـان 
گام نخسـت، سـبب شـکل گیری احسـاس تعلـق در افـراد و ایجـاد فضایـی مبتنی بـر احتـرام و اعتمـاد 

شـده و درنتیجـه موجـب خودکارآمـدی فـردی و جمعـی می شـود.
کیفیت تعامل استاد _ دانشجو ارتباط معناداری وجود دارد. فرضیه دوم: بین محیط پژوهش محور و 

ارتبـاط  اسـتاد _ دانشـجو و خودکارآمـدی پژوهشـی دانشـجویان،  تعامـل  کیفیـت  بیـن  فرضیـه سـوم: 
دارد. وجـود  معنـاداری 

3. روش شناسی پژوهش

1-3. نوع پژوهش

گـردآوری داده هـا، توصیفی از نوع همبسـتگی  کاربـردی و از نظـر شـیوه  پژوهـش حاضـر از نظـر هـدف، 
کـرده اسـت، از الگویابـی علـی و به طـور  کـه روابـط علـی متغیرهـا را بررسـی  اسـت. همچنیـن ازآنجا

خـاص، از تحلیـل مسـیر اسـتفاده شـده اسـت.
2-3. جامعه آماری، نمونه و شیوه نمونه گیری

انسـانی  علـوم  رشـته های  تکمیلـی  تحصیـالت  دانشـجویان  تمـام  را  مقالـه  ایـن  آمـاری  جامعـه 
تشـکیل  کردسـتان(  کرمانشـاه، خرم آبـاد،  )ایـالم،  کشـور  غـرب  دانشـگاه  های  دولتـی  دانشـگاه های 
کـه از تحلیـل مسـیر بـرای آزمـون الگوی مفروض اسـتفاده شـده اسـت، بـرای تعیین تعداد  داده و ازآنجا
گرچـه در مـورد حجـم نمونـه در پژوهش هـای  گرفتـه شـد. ا کمـک  نمونـه، از تعـداد پارامترهـای الگـو 
گ و سـوربوم2 )2002(، حجم 100  الگویابـی علـی، توافـق زیـادی وجود ندارد، اما برخی مانند یورسـکا
کوچـک )مثـاًل بـا 4 یـا 5 متغیـر تـا 30 آزمودنـی در برابر هر متغیـر(، حجم بهینه  نفـر را بـرای پژوهش هـای 
کثـر حجـم نمونـه برابـر بـا 500 دانشـجو تعییـن شـد و درنهایـت پـس از  می داننـد. در ایـن پژوهـش، حدا
گرفت. همه افراد انتخاب شـده  کافـی، اطالعـات 482 دانشـجو مورد تحلیل قرار  حـذف اطالعـات نا

1. Seers, Keller, & Wilkerson
2. Joreskog & Sorbom



فصلنامه علمی _ پژوهشی

39
ارائه و آزمون الگوی 

تبیین کننده خودکارآمدی ...

کارشناسی ارشد مشغول تحصیل و نگارش پایان نامه بوده اند. این تعداد با استفاده از روش  در مقطع 
نمونه  گیـری خوشـه ای انتخـاب شـدند. در دانشـگاه های موردمطالعـه، به طـور میانگین 38 دانشـجوی 
گرفته انـد. به طورکلـی از ایـن تعـداد، 54/4  تحصیـالت تکمیلـی )جمعـًا 380 نفـر( مـورد پیمایـش قـرار 
درصـد، زن، و 45/6 درصـد، مـرد بوده انـد. همچنیـن 44/8 درصـد در رشـته های اداری )مدیریـت، 
اقتصـاد، حسـابداری(، 23 درصـد در رشـته های روانشناسـی و علـوم اجتماعـی و 32/2 درصـد، در 
کالم، الهیـات، فقـه و متون دین( مشـغول به تحصیـل بوده اند. تمامی  رشـته های علـوم دینـی )فلسـفه و 

کرده انـد. کارشناسـی ارشـد مشـغول بـوده و واحـد پایان نامـه را انتخـاب  دانشـجویان در مقطـع 
گردآوری داده ها 3-3. ابزارهای 

»خودکارآمـدی  پژوهش محـور«،  »محیـط  پرسـش نامه  سـه  از  داده هـا  گـردآوری  بـرای  مقالـه  ایـن  در 
پژوهشـی« و »کیفیـت تعامـل اسـتاد _ دانشـجو« اسـتفاده شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکه دو پرسـش نامه 
نخسـت، غیربومـی بودنـد، ابتـدا توسـط دو متخصـص از انگلیسـی بـه فارسـی و سـپس دوبـاره توسـط 
دو متخصـص دیگـر بـه انگلیسـی ترجمـه شـدند. پـس از اطمینـان از ترجمه صحیـح و تطبیق فرهنگی 
گرفتنـد و با  تقریبـًا مشـابه، پرسـش نامه ها توسـط تعـدادی از دانشـجویان و اسـتادان، مـورد بررسـی قـرار 

یـک اجـرای آزمایشـی، بـرای اجـرای نهایـی آمـاده شـدند.
رویالتـی1   )RTES( پژوهش محـور  محیـط  سـنجه  از  پژوهش محـور  محیـط  متغیـر  سـنجش  بـرای 
خرده مقیـاس   9 دارای  و  گویـه    45 شـامل  پرسـش نامه  ایـن  شـد.  اسـتفاده   )1986( همـکاران  و 
تقویـت مثبـت تالش هـای  و پژوهشـی،  رفتـار مناسـب علمـی  از  )الگوسـازی اعضـای هیئـت علمـی 
پژوهشـی دانشـجویان، درگیـری  و مشـارکت اولیـه دانشـجو در پژوهـش و به حداقـل رسـاندن تهدیدهـا 
یـک  به عنـوان  پژوهـش  و  دانـش  از  تلقـی  پژوهـش،  و  آمـار  پیوسـتگی  پژوهشـی،  و محدودیت هـای 
تجربـه جمعـی، اشـاعه ناقـص و محـدود بـودن تجربه هـای پژوهشـی، پیوسـتگی پژوهـش و خدمـات 
کیـد بـر روش هـای  کاوش درونـی در مـورد ایده هـای پژوهشـی، تأ تخصصـی، ترغیـب دانشـجویان بـه 
گذشـته )مانند فیلیپس و راسـل، 1994( ضریـب پایایی باالتر  مختلـف پژوهـش( اسـت. پژوهش هـای 
کل  کرده انـد. در پژوهـش  حاضـر نیـز ضریـب پایایـی بـرای  گـزارش  از 0/90 را بـرای ایـن پرسـش نامه 

تـا 0/94 محاسـبه شـده اسـت. پرسـش نامه و خرده مقیاس هـا در دامنـه ای بیـن 0/8 
بـرای سـنجش متغیـر خودکارآمـدی پژوهشـی از سـنجه خودکارآمـدی پژوهشـی فیلیپـس و راسـل 
خرده مقیـاس  چهـار  در  و  بـوده  گویـه    33 شـامل  پرسـش نامه  ایـن  اسـت.  شـده  اسـتفاده   )1994(

1. Garrett
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کمـی/ رایانـه ای و نگارشـی، طراحـی و تدویـن شـده اسـت. آن هـا نیـز  مهارت هـای طراحـی، عملـی، 
کرده اند. در ایـن پژوهش  نیز  گـزارش  بـرای پرسـش نامه خـود، ضریـب پایایـی باالیـی )باالتر از 0/85( 
کل پرسـش نامه و خرده  مقیاس هـا در دامنـه ای بین 0/82 تا 0/95 محاسـبه شـد. ضریـب پایایـی بـرای 

کیفیـت تعامـل اسـتاد راهنما _  کیفیـت تعامـل اسـتاد _ دانشـجو، از سـنجه  به منظـور سـنجش متغیـر 
گویه تدوین شـده اسـت، اسـتفاده شـد.  که توسـط عطاران و همکاران )1389( در قالب 32    دانشـجو 
کرونباخ،  آن هـا در بررسـی روایـی از روایـی محتـوا و متخصصـان و همچنیـن با اسـتفاده از روش آلفای 

کرده اند. گـزارش  ضریـب پایایـی 0/94 را بـرای این پرسـش نامه  
پرسـش نامه های بـاال براسـاس طیـف پنج درجـه ای لیکـرت تدویـن شـده و از »کامـاًل ناموافـق« تـا 
کرونبـاخ و پایایـی مرکـب و به دلیل  »کامـاًل موافـق« ترسـیم شـده   اند. پایایـی ابزارهـا بـا اسـتفاده از آلفـای 
که  غیربومـی بـودن دو مـورد از ابزارهـا، روایـی آن هـا نیز با اسـتفاده از روایی محتوایی تأیید شـد. ازآنجا
نسـبی  )ضریـب   CVR ضریـب  دو  از  نیـز  روایـی  محاسـبه  بـرای  هسـتند،  سـاختارمند  پرسـش نامه ها 
روایـی محتوایـی( و CVI )شـاخص روایی محتوا( اسـتفاده شـده اسـت. عالوه بر ایـن روش ها، روایی 
کـه  گرفتـه شـده  تشـخیصی بـه روش تعییـن شـاخص میانگیـن واریانـس استخراج شـده )AVE( بـه کار 

نتایـج آن برحسـب مؤلفه هـای پژوهـش، در جـدول شـماره )1( آمـده اسـت.

جدول شماره )1(. نتایج پایایی و روایی متغیرهای پژوهش

متغیرهای پژوهش
ضریب میانگین 

واریانس استخراج شده 
)AVE)

شاخص روایی 
CVI محتوا

ضریب نسبی روایی 
CVR محتوایی 

ضریب پایایی مركب
PC > 0.6 )CR) 

ضریب آلفای 
كرونباخ

0/810/730/730/810/84محیط پژوهش محور

0/790/790/640/780/80کیفیت تعامل استاد _ دانشجو

0/840/630/780/810/84خودکارآمدی پژوهش

میـزان پایایـی به دسـت آمده بـرای متغیرهـای مطرح شـده، باالتـر از 0/70 اسـت؛ بنابرایـن، تمـام 
ابعـاد از پایایـی و روایـی مناسـبی برخوردارنـد.

4-3. روش های آماری

مـدل پژوهـش بـا اسـتفاده از الگویابـی معـادالت سـاختاری و براسـاس نتایـج آزمون هـای نرمـال بـودن 
کلموگـروف_  داده هـا، تجزیه  و تحلیـل شـد. به منظـور بررسـی نرمـال بـودن توزیـع داده هـا، آزمون هـای 
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کـه توزیـع داده هـا نرمال اسـت )جدول شـماره 2(.  گرفتـه شـدند و یافته هـا نشـان داد   اسـمیرنوف بـه کار 
کـه در مرحلـه بررسـی چگونگـی بـرازش الگـوی مفـروض از شـاخص های بـرازش  الزم بـه ذکـر اسـت 
مقایسـه ای )CFI(1 )بیـن 0/9 تـا 1(، نیکویـی بـرازش )GFI(2 )بیـن 0/9 تـا 1(، نیکویـی بـرازش انطباقی 
 )0/10 از  )کمتـر   4)RMSEA( خطـا  مجـذورات  میانگیـن  ریشـه  تقریـب  و   )1 تـا   0/9 )بیـن   3)AGFI(

اسـتفاده شـده اسـت.

4. یافته های پژوهش

نتایـج پژوهـش در دو بخـش توصیفـی و اسـتنباطی ذکـر شـده اسـت. ابتـدا در بخـش توصیفـی، آمـار 
توصیفـی متغیرهـای پژوهـش بررسـی شـده و جـدول شـماره )2( میانگیـن، انحـراف معیـار، و ضرایـب 

کـرده اسـت. گـزارش  همبسـتگی میـان متغیرهـای پژوهـش را 

جدول شماره )2(. توصیف متغیرهای پژوهش، ماتریس همبستگی و آزمون توزیع نرمال داده ها

متغیرها
همبستگی درونی متغیرهاشاخص های توصیفیآزمون كلموگروف  _ اسمیرنوف

Z 123انحراف معیارمیانگینسطح معناداریمقدار

--2/3780/0733/220/5110فضا و محیط پژوهش محور )1(

-1/3480/1362/910/590/61õõ1کیفیت تعامل استاد_  دانشجو )2(

 õõ0/44 2/4450/2192/800/490/17خودکارآمدی پژوهش )3(
õõ1

 P >0/01 õõ

کـه جـدول شـماره )2( نشـان می دهـد، بیـن همـه متغیرهـای پژوهـش در سـطح 0/01  همان گونـه 
کیفیـت تعامـل  همبسـتگی معنـاداری وجـود دارد. باالتریـن ضریـب، بیـن محیـط پژوهش آمـوزی و 
اسـتاد راهنمـا _  دانشـجو )r=0/61( و پایین تریـن ضریـب، بیـن محیـط پژوهش آمـوزی و خودکارآمـدی 
که تمامی داده ها دارای سـطح معناداری  پژوهشـی )r=0/17( محاسـبه شـده اسـت. الزم به ذکر اسـت 

بیشـتر از 0/05 بـوده و از توزیـع نرمـال برخوردارنـد.

1. Comparative Fit Index
2. Goodness of Fit Index
3. Adjusted Goodness of Fit Index
4. Root Mean Square Error of Approximation



فصلنامه علمی _ پژوهشی

دوره هشتم
شماره 4
پاییز 1395

42

5. آزمون الگوی مفروض

پیش از بررسی چگونگی برازش الگوی مفروض، مفروضه  نرمال بودن توزیع متغیرها با توجه به عدم 
گرفت )P<0/5(. پس  کولموگروف _  اسمیرنوف در هریک از متغیرها مورد تأیید قرار  معناداری آزمون 
کـه پیش فرض هـای »الگوی بیش از حد مشخص شـده«  از بـرازش الگـو، خروجـی نرم افـزار نشـان داد 
و »عـدم هم خطـی چندگانـه« بیـن متغیرهـا نیـز رعایـت شـده اسـت. همچنیـن پیش فـرض  مربـوط بـه 
مقیـاس  بـودن  فاصلـه ای  مفروضـه  درنهایـت  و  همبسـتگی  ماتریـس  بررسـی  در  خطـی  رابطـه  وجـود 
گرفـت. بـرای پاسـخ بـه پرسـش نخسـت  اندازه گیـری بـا توجـه بـه ماهیـت داده هـا، مـورد تأییـد قـرار 
تـا چهـارم پژوهـش و بررسـی پارامتر هـای مربـوط بـه اثـرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم در الگـوی مفـروض، 
الگـوی مفـروض پژوهـش، بـرازش داده شـد و پارامترهـای اثـرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم، به ترتیـب در 

جـدول شـماره )3( محاسـبه شـدند.

جدول شماره )3(. پارامترهای مربوط به اثرات مستقیم و غیر مستقیم الگوی برازش شده

مسیرها
غیرمستقیممستقیم

βtΒt

کیفیت تعامل استاد راهنما _  دانشجو --õ 0/577/21محیط پژوهش محور                               

õ0/113/56 õ 0/383/72محیط پژوهش محور                               خودکارآمدی پژوهش

--õ 0/212/23کیفیت تعامل استاد _ دانشجو                               خودکارآمدی پژوهش

P>0/05 õ

کـه در جـدول شـماره )3( مالحظـه می شـود، محیـط پژوهش محـور بـا ضریـب پارامتـر  همان گونـه 
کیفیت تعامل اسـتاد راهنما_ اسـتاندارد )β=0/57( و مقدار t برابر با 7/21، اثر مسـتقیم و معناداری بر 

 )β=0/38( همچنیـن بـا ضریـب پارامتـر اسـتاندارد .)دانشـجو داشـته  اسـت )فرضیـه نخسـت پژوهـش
و مقـدار t برابـر بـا 3/72، اثـر مسـتقیم و معنـاداری نیـز بـر خودکارآمـدی پژوهـش داشـته  اسـت )فرضیـه 
کیفیـت تعامـل اسـتاد راهنما _  دانشـجو بـر خودکارآمدی پژوهـش با ضریب  دوم پژوهـش(. اثـر مسـتقیم 
پارامتـر اسـتاندارد )β=0/21( و مقـدار t برابـر بـا 2/23، مسـتقیم و معنادار محاسـبه شـده اسـت )فرضیه 
که محیط پژوهش آمـوزی با ضریب  سـوم پژوهـش(. اثـر غیرمسـتقیم در الگـوی مفروض نشـان می دهـد 
پارامتـر اسـتاندارد )β=0/11( و مقـدار t برابـر بـا 3/56، اثـر غیرمسـتقیم و معنـاداری بـر خودکارآمـدی 
معنـاداری  به طـور  _  دانشـجو  راهنمـا  اسـتاد  تعامـل  کیفیـت  دیگـر،  بیـان  بـه  اسـت.  داشـته   پژوهـش 



فصلنامه علمی _ پژوهشی

43
ارائه و آزمون الگوی 

تبیین کننده خودکارآمدی ...

میانجـی اثـر محیـط پژوهش محـور بـر خودکارآمـدی پژوهـش اسـت. درنهایـت می تـوان اذعـان داشـت 
گردآوری شـده، بـرازش مناسـبی دارد. الگـوی برازش شـده  کـه الگـوی مفـروض پژوهـش بـا داده هـای 

پژوهـش به صـورت شـکل شـماره )2( ترسـیم شـده اسـت.

جدول شماره )4(. شاخص های برازش الگو

مقدارشاخص

0.000خی دو

3درجه آزادی

1.00سطح معناداری
RMSEA0.000

شكل شماره )2(. الگوی مفروض پژوهش پس از برازش

کمیـت تمامـی  کـه برابـر بـا عـدد 1 می شـود،  کمیـت درجـه آزادی  در الگـوی برازش شـده، غیـر از 
شـاخص ها صفـر اسـت؛ بنابرایـن، در پاسـخ بـه پرسـش آخـر پژوهـش، ایـن نتیجـه به دسـت می آیـد 
بـر  تأثیـر محیـط پژوهش محـور  بـرای بررسـی نحـوه  را به عنـوان الگویـی  الگـوی پژوهـش  کـه می تـوان 
کـرد. همچنین تمامی اثرات مسـتقیم و  تعامـل اسـتاد راهنمـا_  دانشـجو و خودکارآمـدی پژوهـش معرفـی 
کاملـی بـا داده هـا داشـته اسـت. در ادامـه، الگوی  غیرمسـتقیم در آن معنـادار بـوده و ایـن الگـو، بـرازش 
مفـروض پژوهـش در دانشـگاه ها )بـه تفکیـک( بررسـی شـده اسـت. ایـن امر بـا هدف ایجاد و مقایسـه 

متغیرهـای پژوهـش در قالـب الگـوی علـی متفـاوت اسـت )شـکل های شـماره 3 تـا 6(.
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کـه تمـام مسـیرهای  الگوهـای برازش شـده بـرای 4 دانشـگاه موردمطالعـه به خوبـی نشـان می دهنـد 
مسـتقیم از فضا و محیط پژوهش محور به خودکارآمدی پژوهش و تعامل اسـتاد_  دانشـجو به لحاظ آماری 
کیفیت تعامل اسـتاد _  کـه در ارتبـاط بیـن محیـط پژوهش محـور و  معنـادار اسـت. یافته هـا نشـان می دهـد 
کردسـتان )β=0.66( و ضعیف تریـن رابطـه، مربـوط بـه  دانشـجو، قوی تریـن ارتبـاط، مربـوط بـه دانشـگاه 
کرمانشاه )β=0.43( است. همچنین در بررسی ارتباط بین محیط پژوهش محور و خودکارآمدی  دانشگاه 
کردستان )β=0.46( و ضعیف ترین  پژوهش، نتایج نشان می دهد، قوی ترین ارتباط، مربوط به دانشگاه 
کیفیت تعامل استاد _  دانشجو به  کرمانشـاه )β=0.28( اسـت. درنهایت، مسـیر  رابطه، مربوط به دانشـگاه 

کردسـتان )β=0.29( بیشـتر از سـایر دانشگاه هاسـت. خودکارآمدی پژوهش در دانشـگاه 

6. برازش الگوی مفروض به تفکیک دانشگاه های موردمطالعه

در ادامـه الگـوی مفـروض پژوهـش بـه صـورت مجـرا بـرای دانشـگاه هـای موردمطالعـه بـرازش شـد و بـر 
اسـاس شـاخص هـای بـرازش و ضریـب معنـاداری میـزان اعتبـار آنهـا با هم مقایسـه شـده اسـت. در زیر 

گزارش شـده اند. گانـه بـه همـراه شـاخص هـای بـرازش  الگوهـای4 

كرمانشاه شكل شماره )3(. الگوی مفروض پژوهش پس از برازش در دانشگاه رازی 

شكل شماره )4(. الگوی مفروض پژوهش پس از برازش در دانشگاه ایالم
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كردستان شكل شماره )5(. الگوی مفروض پژوهش پس از برازش در دانشگاه 

شكل شماره )6(. الگوی مفروض پژوهش پس از برازش در دانشگاه لرستان

در ادامـه شـاخص های بـرازش الگوهـای برازش شـده پژوهـش در هـر دانشـگاه، در جـدول شـماره 
گـزارش شـده اسـت.  )5(

جدول شماره )5(. پارامترهای الگوی اندازه گیری الگوی مفروض در چهار دانشگاه موردمطالعه

شاخص های برازشβtگویه هامتغیرها

ان
دست

 کر
گاه

انش
کیفیت تعامل استاد _ دانشجود خی دو )478/98(، درجه آزادی )0/66õ 10/63)248مسیر مستقیم محیط پژوهش محور به 

خی دو بر درجه آزادی )1/96(، برازش 
مقایسه ای )0/96(، نیکویی برازش )0/92(، 

نیکویی برازش انطباقی )0/90(، تقریب 
ریشه میانگین مجذورات خطا )0/029(

0/46õ 11/69مسیر مستقیم محیط پژوهش محور به خودکارآمدی پژوهشی

کیفیت تعامل استاد _ دانشجو به خودکارآمدی پژوهشی 0/29õ 8/16مسیر مستقیم 

کیفیت تعامل استاد _ دانشجو 0/19õ 4/13مسیر غیرمستقیم محیط پژوهش محور به 
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شاخص های برازشβtگویه هامتغیرها

الم
ه ای

گا
انش

د

کیفیت تعامل استاد _ دانشجو خی دو )478/98 (، درجه آزادی )0/61õ 12/65)244مسیر مستقیم محیط پژوهش محور به 
خی دو بر درجه آزادی )1/99(، برازش 

مقایسه ای )0/92(، نیکویی برازش )0/90(، 
نیکویی برازش انطباقی )0/91(، تقریب 
ریشه میانگین مجذورات خطا )0/030(

0/43õ 11/45مسیر مستقیم محیط پژوهش محور به خودکارآمدی پژوهشی

کیفیت تعامل استاد _ دانشجو به خودکارآمدی پژوهشی 0/25õ 2/55مسیر مستقیم 

کیفیت تعامل استاد _ دانشجو 0/15õ 3/39مسیر غیرمستقیم محیط پژوهش محور به 

ان
رست

اه ل
شگ

دان

کیفیت تعامل استاد _ دانشجو خی دو )478/98 (، درجه آزادی )0/49õ 9/52)247مسیر مستقیم محیط پژوهش محور به 
خی دو بر درجه آزادی )1/93(، برازش 

مقایسه ای )0/97(، نیکویی برازش )0/94(، 
نیکویی برازش انطباقی )0/90(، تقریب 
ریشه میانگین مجذورات خطا )0/046(

0/35õ 10/88مسیر مستقیم محیط پژوهش محور به خودکارآمدی پژوهشی

کیفیت تعامل استاد _ دانشجو به خودکارآمدی پژوهشی 0/24õ 9/44مسیر مستقیم 

کیفیت تعامل استاد _ دانشجو 0/12õ 3/46مسیر غیرمستقیم محیط پژوهش محور به 

ی
 راز

گاه
انش

د

کیفیت تعامل استاد _ دانشجو خی دو )478/98(، درجه آزادی )0/43õ 11/85)248مسیر مستقیم محیط پژوهش محور به 
خی دو بر درجه آزادی )1/96(، برازش 

مقایسه ای )0/93(، نیکویی برازش )0/89(، 
نیکویی برازش انطباقی )0/91(، تقریب 
ریشه میانگین مجذورات خطا )0/049(

0/28õ 12/81مسیر مستقیم محیط پژوهش محور به خودکارآمدی پژوهشی

کیفیت تعامل استاد _ دانشجو به خودکارآمدی پژوهشی 0/19õ 12/65مسیر مستقیم 

کیفیت تعامل استاد _ دانشجو 0/10õ 11/45مسیر غیرمستقیم محیط پژوهش محور به 

P>0/õ05

که در سـطح خطای 0/05، تمام مسـیرهای  نتایج ارائه شـده در جدول شـماره )6( نشـان می دهد 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم در چهار دانشـگاه موردمطالعه به لحاظ آماری مثبت و معنادار هسـتند.

بحث و نتیجه گیری

کـه تمام مسـیرهای  الگوهـای برازش شـده بـرای چهـار دانشـگاه موردمطالعـه به خوبـی نشـان می دهنـد 
مسـتقیم از فضـا و محیـط پژوهش محـور بـه خودکارآمـدی پژوهـش و تعامـل اسـتاد _ دانشـجو، به لحاظ 
کیفیـت  کـه در ارتبـاط بیـن محیـط پژوهش  محـور و  آمـاری معنـادار اسـت. یافته هـا نشـان می دهنـد 
کردسـتان و ضعیف ترین رابطه مربوط  تعامل اسـتاد _ دانشـجو، قوی ترین ارتباط، مربوط به دانشـگاه 
کرمانشـاه اسـت. همچنیـن در بررسـی ارتبـاط بیـن محیـط پژوهش محـور و خودکارآمـدی  بـه دانشـگاه 
ضعیف تریـن  و  کردسـتان  دانشـگاه  بـه  مربـوط  ارتبـاط  قوی تریـن  می دهنـد،  نشـان  نتایـج  پژوهـش، 
بـه  کیفیـت تعامـل اسـتاد _ دانشـجو  کرمانشـاه اسـت. درنهایـت، مسـیر  بـه دانشـگاه  رابطـه، مربـوط 

کردسـتان بیشـتر از سـایر دانشگاه هاسـت. خودکارآمـدی پژوهـش در دانشـگاه 
که محیط پژوهش آموزی، اثر معناداری  نتایج بررسـی الگوی مفروض پژوهش، بیانگر این اسـت 
کیفیـت تعامـل اسـتاد راهنمـا _ دانشـجو دارد )پرسـش نخسـت پژوهـش(؛ بنابرایـن، اینکـه چگونـه  بـر 
گـروه و میـزان پژوهشـی بـودن آن  کیفیـت محیـط  تعاملـی بیـن اسـتاد راهنمـا و دانشـجو وجـود دارد، بـه 
بسـتگی دارد. ایـن یافتـه همسـو بـا پژوهـش فقیهـی و همـکاران )1999( بـوده اسـت. آن هـا نیـز رابطـه 
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کیفیـت اسـتاد راهنمـا و دانشـجو،  کرده انـد. تعامـل با گـزارش  بیـن ایـن دو متغیـر را مسـتقیم و معنـادار 
یـک تعامـل معطـوف بـه یادگیـری اسـت )یمنـی دوزی سـرخابی و مظفـری، 1386( و ایـن تعامـل، در 
کیفیت تـر و مفیدتـر  کـه پژوهش مـدار هسـتند و بـرای پژوهـش، اهمیـت بیشـتری قائلنـد، با گروه هایـی 

خواهـد بود.
همچنیـن در حمایـت از اثـر مسـتقیم و معنـادار محیـط پژوهش آمـوزی بـر خودکارآمـدی پژوهـش 
محیـط  عناصـر  همـه  کـه  هسـتند  نظـر  ایـن  بـر   )1996( همـکاران  و  گلسـو  پژوهـش(،  دوم  )پرسـش 
پژوهش آمـوزی، نگرش هـای پژوهشـی دانشـجویان را به طـور معنـاداری پیش بینـی می کننـد. همچنیـن 
و  به طـور مسـتقیم  پژوهش آمـوزی  اینکـه عناصـر محیـط  مبنی بـر  دارد  راسـتا شـواهدی وجـود  ایـن  در 
معنـاداری تغییـرات مثبـت در نگرش هـای دانشـجویان را در راسـتای فعالیت هـای پژوهشـی از زمـان 
شـروع پژوهـش تـا پایـان آن، بـه هـم پیونـد می زنـد )رویالتـی و همـکاران، 1986(؛ بنابرایـن در شـرایطی 
احسـاس  نیـز  دانشـجویان  دارد،  باالیـی  کیفیـت  آموزشـی  گروه هـای  در  پژوهش آمـوزی  محیـط  کـه 
کارآمـدی و توانمنـدی پژوهشـی بیشـتری خواهنـد داشـت. لـو و همـکاران )2010( در حمایـت از ایـن 
یافتـه معتقدنـد، محیـط پژوهش آموزی، تقویت کننده مهارت های پژوهشـی دانشـجویان اسـت و آن ها 
را درگیـر پژوهـش می کنـد. از دیـدگاه آن هـا مشـارکت و درگیـری در پژوهـش، باعـث افزایـش خودبـاوری 
و خودکارآمدی پژوهشـی می شـود. کان و اسـکات )1997( و گلسـو و همکاران )1996( نیز در حمایت 

کرده انـد. از ایـن یافتـه، شـواهد تجربـی مفیـدی ارائـه 
کیفیـت تعامـل اسـتاد راهنمـا _ دانشـجو بـر خودکارآمـدی  کـه  همچنیـن نتایـج پژوهـش نشـان داد 
پژوهشـی دانشـجویان، اثر مسـتقیم و معناداری دارد )پرسـش سـوم پژوهش(. در تبیین این یافته می توان 
کـه دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی در دوره تحصیـل خـود عالوه بـر دوره آموزشـی، ملـزم  گفـت، ازآنجا
کمـک بگیرنـد، بنابرایـن طبیعـی  بـه نـگارش پایان نامـه هسـتند و بـرای نـگارش آن بایـد از اسـتاد راهنمـا 
کیفیـت راهنمایـی و تعامـل بـا اسـتاد راهنمـا به عنـوان عاملـی مهـم و تأثیرگـذار در پیش بینـی  کـه  اسـت 
خودکارآمـدی پژوهشـی شـناخته شـود )شـانک1، 1991(. در حمایـت از ایـن یافتـه قانعـی راد )2006(، 
کیفیـت بیـن اسـتاد راهنمـا و دانشـجو بـر خودکارآمـدی پژوهـش مؤثـر  معتقـد اسـت، افزایـش ارتباطـات با
که ارتباط آشکاری  کای )2010(، در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند  است. همچنین همینگس و 
کیفیـت  بیـن خودکارآمـدی پژوهـش و تولیـدات پژوهشـی وجـود دارد و ایـن خـود، بیانگـر تأثیـر بسـزای 
تعامـل اسـتاد راهنمـا _ دانشـجو اسـت. در پژوهشـی دیگـر، قاضـی طباطبایـی و مرجایـی )1380( نشـان 

1. Schunk
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گروه هـای آموزشـی ازجملـه تعامـالت علمـی و پژوهشـی بیـن  کـه سـاختار آموزشـی و پژوهشـی  داده انـد 
اسـتادان راهنمـا و دانشـجویان و همچنیـن دانشـجویان بـا یکدیگـر، بـر احسـاس خودکارآمـدی پژوهشـی 
که برقراری تعامل مطلوب بین اسـتاد  کرافورد )1994( نیز دریافته اند  دانشـجویان مؤثر اسـت. پترسـون و 

و دانشـجو، باعـث افزایـش اعتمـاد بـه نفـس و انگیـزه پژوهـش در دانشـجو می شـود.
محیـط  اهمیـت  دیگـر  بـار  نیـز  پژوهـش  چهـارم  پرسـش  بـه  پاسـخ  در  مقالـه  دیگـر  یافته  هـای 
اثـر  پژوهش آمـوزی  محیـط  اینکـه  عالوه بـر  می کنـد.  یـادآوری  را  آموزشـی  گروه هـای  پژوهش آمـوزی 
بـا  دارد،  پژوهـش  و خودکارآمـدی  دانشـجو   _ راهنمـا  اسـتاد  تعامـل  کیفیـت  بـر  معنـاداری  و  مسـتقیم 
کیفیـت تعامـل اسـتاد راهنمـا _ دانشـجو، اثـر غیرمسـتقیم و معنـاداری نیـز بـر خودکارآمـدی  میانجیگـری 
کـه نشـان داد،  کـرد  کارو )2009( اشـاره  پژوهشـی دارد. در حمایـت از ایـن یافتـه می تـوان بـه پژوهـش وا
محیـط پژوهش آمـوزی بـا میانجیگـری تجربه هـای پژوهشـی اسـتادان و دانشـجویان و روابـط مطلـوب 

بـا خودکارآمـدی پژوهـش همبسـتگی معنـادار و غیرمسـتقیمی دارد. بیـن آن هـا 
بـا  کاملـی  بـرازش  الگـوی مفـروض پژوهـش،  کـه  ایـن اسـت  از  کـی  امـا پاسـخ پرسـش پنجـم حا
داده هـای مقالـه حاضـر دارد و تمامـی اثـرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم در آن معنـادار بـوده اسـت. ایـن 
خودکارآمـدی  مسـتقیم،  به طـور  می توانـد  گرچـه  ا پژوهش آمـوزی  محیـط  کـه  می دهـد  نشـان  یافتـه 
پژوهشـی دانشـجویان را تحـت تأثیـر قـرار دهـد، امـا مجـرای غیرمسـتقیم تأثیـر آن، تحریـک و تقویـت 
کیفیـت میـان اسـتاد راهنمـا و دانشـجو اسـت. براسـاس نتایـج به دسـت آمده، پیشـنهادهایی  تعامـل با

به شـرح زیـر ارائـه شـده اسـت:
 تعامـل بهینـه اسـتاد راهنمـا و دانشـجو رمـز موفقیـت یـک پژوهش دانشـگاهی در قالـب پایان نامه 
کـه ایـن تعامـل یـک فرصـت یادگیری مهم اسـت و پیامدهای مهمـی دارد، بنابراین باید  اسـت. ازآنجا
گروه هـای آموزشـی بـه ایـن مسـئله بسـیار جـدی و موشـکافانه باشـد و اسـتانداردها و انتظـارات  نـگاه 

سـطح باالیـی بـرای آن تدوین شـود.
کـه اسـتاد راهنمـا و مشـاور بـرای هریـک از دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی   پیشـنهاد می  شـود 
و  باشـند  داشـته  بیشـتری  رابطـه  به این ترتیـب  تـا  شـوند،  تعییـن  دانشـگاه  بـه  آن هـا  ورود  ابتـدای  در 

تعامـالت صمیمی تـر و نزدیک تـری میـان آن هـا شـکل بگیـرد.
کـه می توانـد ایـن امـکان را بـرای اسـتادان   بهینه سـازی نسـبت اسـتاد بـه دانشـجو در دانشـگاه ها 
کالس و سـاعت های خارج  گفت وگو با دانشـجویان در  که فرصت بیشـتری برای بحث و  کند  فراهم 

کالس درنظـر بگیرنـد و به این ترتیـب رابطـه آن ها تقویت شـود. از 
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 خودکارآمـدی بـاال در پژوهـش، پیامدهـای پژوهشـی بسـیار مهمـی دارد. بـر ایـن اسـاس، صـرف 
گرچـه بـر  هزینـه بـرای افزایـش ایـن باورهـا در دانشـجویان یـک سـرمایه  گذاری اسـت. ایـن پژوهـش 
گفـت، خودکارآمدی، متأثـر از متغیرهای مهـم دیگری نیز  کـرده اسـت، امـا بایـد  کیـد  نقـش دو متغیـر تأ

گروه هـای آموزشـی بایـد بـه آن هـا نیـز حسـاس باشـند. کـه  هسـت 
 ایـن پژوهـش محـدود بـه دانشـگاه های دولتـی و برخـی از رشـته های علـوم انسـانی شـده اسـت؛ 
محیـط  از  دیگـری  مهـم  مؤلفه هـای  کـه  می  شـود  پیشـنهاد  پژوهشـگران  بـه  اینکـه  ضمـن  بنابرایـن 
کـه بـه دانشـگاه  ها و رشـته  های دیگـر نیز نـگاه ویژه ای  کننـد، توصیـه می شـود  پژوهش آمـوزی را بررسـی 

داشـته باشـند.
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Abstract
Research-oriented environments in universities and higher education institutions play 
an important role in achieving the goals of research in higher education so that it can be 
expected that if graduate students interact effectively with supervisors, they will have 
a high sense of efficacy. The main purpose of this study was to present an explanatory 
model of students’ research self-efficacy in research oriented environments. In this 
model, the relationship between research-oriented environments, quality of student-
supervisor interactions and research self-efficacy was investigated. In terms of the 
objectives, the research method was of the applied type and regarding collecting data it 
was descriptive. M.A and PhD graduate students of public universities of western Iran 
)Ilam, Razi, Luristan, and Kurdistan( constituted the population of the study, of whom 
482 students were selected through stratification sampling method. To collect the data, 
three valid and reliable questionnaires were used. The data was analyzed using path 
analysis, and the correlation test showed that there is a significant relationship between 
research-oriented environments )r=0.61(, quality of student-supervisor interaction 
)r=0.57( and research self-efficacy )r=0.38(. The results indicate that the hypothesized 
model has complete fit with the observed data. In this model, the direct effect of 
research training environments on the quality of student-supervisor interaction 
and research self-efficacy and also their indirect effect on research self-efficacy were 
significant in a positive way.
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self-efficacy.
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