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 چکیده 

ا تبدیل های اصلی کشورهق و خودکارآمد در پژوهش به یکی از دغدغهالهای مبتکر، خنامروزه پرورش انسا

و  ودخی الهای جوامع امروزی، پرورش افراد پژوهشگر است که باعث رشد و اعتشده است و یکی از آرمان

وضوع و مصورت خاص آموزش عالی  های رسیدن به این هدف توجه به آموزش و بهجامعه شوند. یکی از راه

 ایهفعالیت با رابطه در دانشجویان آمادگی خودکارآمدی پژوهشی میزان .است پژوهش بر مبتنی آموزش

ده نمایند پژوهشی استفا چنانچه دانشجویان از فرآیندهای خودکارآمدیدهد می قرار سنجش مورد پژوهشی را

مایند و نی درسی و پژوهشی خود نظارت طور مؤثر مطالعه و پژوهش کنند، بر چگونگی مطالعهتوانند بهمی

 اکاویتحلیل و و ،پژوهشی خودکارآمدی بررسی بنابراین. تحصیلی و پژوهشی بهتری داشته باشند عملکرد 

 تحصیالت ندانشجویا در آن کردن دنبال و پژوهش آمیز موفقیت انجام بر تأثیر دلیل به آن، بر مؤثر عوامل

 نجاما در انگیزشی دانشجویان مشکالت و مسائل از بسیاری پاسخگوی تواندمیو  یابدمی اهمیت تکمیلی،

 شانضعف دانشجویان و قوت نقاط شناسایی جهت علمی هیأت اعضای برای بزرگی کمك همچنین و پژوهش

دانشجو،  -ادهای تحقیق نشان داد تجربه پژوهشی، انگیزش تحصیلی، ارتباط استیافته. باشد پژوهش انجام در

هشی جو و محیط پژوهش، تشویق کالمی و برانگیختگی فیزیولوژیکی از عوامل مؤثر بر خودکارآمدی پژو

 باشد.دانشجویان تحصیالت تکمیلی می

 تحصیالت تکمیلیخودکارآمدی پژوهشی، آموزش عالی، دانشجویان  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

سعه همانند یك هدف ویژه برای اغلب دولت    ست که مفهوم تو ست     بیش از نیم قرن ا شده ا ها در نظر گرفته 

صغرپور،   1390)نوبخت و همکاران،  شادفر و ا صادی، اجتماعی   به دلیل وجود تفاوت لیکن (1389؛ فر های اقت

طوری که  اند. به  از مواهب توسوووعه برخوردار نبوده  طور برابر ها به  و فرهنگی کشوووورهای مختلف، همه آن  

سته توسعه     سیم می  کشورها از این منظر به دو د   (.1390)نوبخت و همکاران، شوند  یافته و در حال توسعه تق

 كی درخور یطیشوورا جادیو ازندگی افراد جامعه  یو معنو یماد ابعاد یبه ارتقاخود  یتوسووعه در مفهوم کل

 ،خود طیشرا به اقتضای   هرکشور (. 1397د )بیرانوندزاده و همکاران، توجه دار هاآن یتمام یبرا سالم  یزندگ

های خود ها و توانایییافتگی، مزیتح توسعه سط  ،یفرهنگ و بافت اجتماع ،یو اکتساب  یعیبطمنابع  ومواهب 

ضعیت موجود برای آینده برنامه    نیز و شناخت و (. ایران  1394 کند )محمودی و مهدوی،ریزی میبا توجه به 

نیز همزمان با سایر کشورها در مسیر توسعه گام برداشته و از جمله کشورهای در حال توسعه می باشد و در          

انداز بیسوت سواله جمهوری اسوالمی ایران، توسوعه، پیشورفت و قرارگیری در مقام اول از لحا        سوند چشوم  

هدف ملی مورد در نظر گرفته شده است  هجری شمسی،  یك   1404اقتصادی، علمی و فناوری منطقه در افق  

گذار بر رشوود و توسووعه کشووورها، بحث آموزش و پرورش و در میان ابعاد تاثیر (.1390)نوبخت و همکاران، 

؛  1396 ،یپرند و احمد؛ 1393ثابتی و همکاران، ای است ) ها و مراکز علمی دارای اهمیت ویژهویژه دانشگاه به

کاران،   1اسوووتین تا 2019و هم چه     2019، 2؛ همری نگ  فانچینگو باه و  نقش آموزش در رشووود و  (.2019، 3؛ ام

 ،یپرند و احمد)بوده و در این زمینه مطالعات زیادی صورت گرفته  موثراقتصادی و اجتماعی بسیار  یهتوسع

بانو 1396 تا،  2010، 4؛ گررو و اور کاران،   5؛ فرانکو2019؛ همری ن نقش نیروی انسوووانی  و پیرامو( 2019و هم

گذاری در آموزش و دهی سوورمایههای آموزش و پرورش، بهرهاقتصووادی، هزینه یعهآموزش دیده در توسوو

شرفت  ست )پرند و احمد های قابل مالحظهپرورش پی شگاه  (.1396 ،یای به وجود آمده ا سات     دان س ها و مو

هاد علم  ترینپراهمیت  در مقام  یآموزش عال  عال در  ین ؛  1395اکبری و همکاران،  )ها  انسوووان پرورشامر  ف

موتور   و متفکر مغزعنوان ( به 2013، 7؛ ماپوالنگا  2019؛ همریتا،  2018و همکاران،    6؛ ادی1390شوووریف زاده، 

کنند )اکبری و همکاران، را جهت دهی می داریتوسووعه پا سووویو حرکت به به حسوواآ آمده محرکه جامعه 

 (.2019امباه و فانچینگونگ چه، ؛ 2019؛ همریتا، 2019فرانکو و همکاران،  ؛1396سلیمی و همکاران، ؛ 1395
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 محسوآ کشورها اقتصادی پذیریتوسعه آموزش عالی از جمله عوامل بنیادین در توسعه پایدار و رقابت

-جهت طریق از پایداری سویبه مندترنظام تغییرات ایجاد به شروع عالی آموزش مؤسسات بنابراین،. شودمی

. (2014، 1اند )والزر همزمان کردهطوبه جامعه توسعه هایفعالیت و اقدامات پژوهش، آموزش، مجدد گیری

(. عدم توجه 2013، 2است )لین میکس پژوهشی و آموزشی ارتقای امور ها،دانشگاه سازمانی هدف ترینعمده

 توسعه باعث شود راهبردهایتواند می که شودمی منجر نوظهوری عواقب به های دانشگاهتوانمندی به

(. پژوهش و آموزش 2013، 3سیر کنند )کانت و جانسون بیهودگی به سمت و سوی تکمیلی تحصیالت

ها اغلب با هدف افزایش تخصص و دانش در یك زمینه خاص و بیشتر با هدف باال مخصوصا درون دانشگاه

 هایفرآیند از های تحقیقاتیپژوهش و فعالیت (.2010، 4گیرند )فدیوا و ماکیزوکیبردن رشد اقتصادی انجام می

؛کرابی و 1391است )صالحی و همکاران، تکمیلی تحصیالت مقاطع در به ویژه دانشجویان، برای مهم و اساسی

 جامعه در آموزشی فرآیندهای بهبود و علمی خدمات توسعه در ( و2010و همکاران،  5؛ لیو1391همکاران،

 اخیر هایسال در ویژهبه پژوهش (. انجام2010؛ لیو و همکاران، 1391دارد )صالحی و همکاران، فراوان رتاثی

 (.2013و همکاران،  6است )اکومالفی دانسته شده تکمیلی تحصیالت یبرنامه از مهمی بخش

 اآطروضو ا یددترو  گیرندها را فرا میآن منجاا نحوه و تحقیق هایروش معموالتکمیلی  تتحصیال ننشجویادا

هستند )بالتیس و  هشیوپژ هایاقدام به فعالیت ایبر ننشجویادا ناییاتو ل به چالش کشندهماعو جملهاز 

 علی الخصوص پژوهشی هایباورها و نگرش ها،طهدر این حی مهمموضوعات  از جمله. (2010، 7همکاران

یا دوری جستن از  انجام برای پژوهشی شخص باورهای. است پژوهش مورد در محقق، خود باورهای درونی

 ترینپر اهمیت از یکی به عبارتی،(. 2011، 8؛ المبی و واکارو2010باالیی دارد )لیو و همکاران،  تاهمی تحقیق،

 در های خودتوانایی به نسبت باورهایشان دانشجویان، در تحقیقاتی هایبر مبادرت به فعالیت تاثیرگذار عوامل

 ها براییکسری فعالیت های خود برای اجرایتوانایی مورد در افراد قضاوتی که پژوهشگران .است مورد این

 (.1391کنند )صالحی و همکاران،عنوان می پژوهشی خودکارآمدی را مشخص دارند پژوهشی اهداف به رسیدن

 وری پژوهش در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلیبینی قابل توجهی برای بهرهخودکارآمدی پژوهشی پیش

 است و همچنین خودکارآمدی پژوهشی( 2018و اعضای هیئت علمی )پاسیوپاثی،  (2018، 9پاسیوپاثی)

 پیشرفت و پایداری برای مهمی کننده بینیپیش عنوان به و های دانشجویاننامهپایان بر گذارتاثیر عامل مهمترین

 این تحقیق این انجام اهمیت بنابراین، (. ,2019) (2019، 10)راشیل و عبداله شودمی تأیید دانشجویان تحصیلی
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 همچنین و پژوهش انجام در انگیزشی دانشجویان مشکالت و مسائل از بسیاری پاسخگوی تواندمی که است

 پژوهش انجام در شانضعف دانشجویان و قوت نقاط شناسایی جهت علمی هیأت اعضای برای بزرگی کمك

 کیفی و کمی سطح ارتقای منظور به عوامل مؤثر بر آنپژوهشی و  شناخت خودکارآمدی رو این از. باشد

 .دارد چندان دو ضرورت پژوهش،

 پژوهش  یشناس روش

 تتحصیال دانشجویان پژوهشی خودکارآمدی ی مروری و تحلیلی عوامل مؤثر بر براین پژوهش به شیوه

و  یااطالعات کتابخانهآوری ضمن جمعحاضر پژوهش  درهد. تکمیلی را مورد بررسی و واکاوی قرار می

الش دارد تا با های اطالعاتی تهای اینترنتی و به کمك اسناد، کتب، مدارک، مجالت و پایگاهاستفاده از سایت

 یالتتحص دانشجویان پژوهشی خودکارآمدی بر مؤثر توجه به مفهوم خودکارآمدی پژوهشی به تحلیل عوامل

 دهد.ارائه در این زمینه را الزم  یپرداخته و سپس راهکارهاتکمیلی 

 مفهوم خودکارآمدی پژوهشی 

 ورهایبه ویژه با پژوهشی، هاینگرش و باورها پژوهش، و تحقیق یحیطه در تأکید مورد موضوعات از یکی

 یا هشپژو از در اجتناآ مهمی تأثیرات پژوهشی باورهای. است پژوهش با رابطه در محقق، خود به مربوط

(. 2011ی و واکارو، المبباشند ) انجام ندادن پژوهش یا انجام دادن در مهمی عامل توانندمی و دارند تحقیق انجام

ده، خودکارآمدی ش هایشان در سازماندهی و انجام انواع تکالیف و امور پژوهشی طرحبه قضاوت افراد از توانایی

 در هک است مفهومی پژوهشی، خودکارآمدی بین، (. در این1394بهمن آبادی،  و )کارشکی گویندپژوهشی می

 هایفعالیت با رابطه در افراد آمادگی میزان توانمی آن، از استفاده با و شده است توجه آن به اخیر هایسال

خودکارآمدی  چنانچه دانشجویان از فرآیندهای(. 1394داد )رضاییان و همکاران،  قرار سنجش مورد پژوهشی را

ی و پژوهشی ی درسطور مؤثر مطالعه و پژوهش کنند، بر چگونگی مطالعهبهتوانند پژوهشی استفاده نمایند می

 این (. بر2014)دامبالد و همکاران،  تحصیلی و پژوهشی بهتری داشته باشند خود نظارت نمایند و عملکرد 

 مختلفهای یتفعال انجام در خود توانایی به افراد اعتماد میزان پژوهشی، که خودکارآمدی گفت توانمی اساس

 (.1394بهمن آبادی،  و است )کارشکی پژوهشی

 برای سلسله کارها یك اجرای و سازماندهی منظور به را هایشانتوانایی مورد در افراد قضاوت پژوهشگران

(. به 1391 همکاران، و نامند )صالحیمی پژوهشی خودکارآمدی مشخص، پژوهشی عملکردهای به رسیدن

احساس اطمینان دانشجویان نسبت به  توانرا می خودکارآمدی پژوهشی( 1996ی گلسوو همکاران )گفته

 را پژوهشی خودکارآمدی .(2010و همکاران،  لودانست )های پژوهشیشان ها از مهارتها و تصور آنتوانایی

 در علم تولید میزان و پژوهشی هایفعالیت افزایش پیامد آن که دانست کارآمد آموزشی نظام ینتیجه توانمی

 تاثیرگذارعاملی به عنوان  وگذاشته  خودکارآمدی بر سطح عملکرد افراد تأثیر(. 1396 است )آزما، هادانشگاه
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 (. بنابراین1392و دهقانی،  نوکاریزی) است شانینش افراد از خودو همچنین ب هاشوناخت دانوش و مهوارت بر

 و آمیز پژوهش موفقیت انجام بر تأثیر لدلی به آن، بر مؤثر شناسایی عوامل و پژوهشی خودکارآمدی بررسی

 روی بر مطالعات محدودی ایران در ولیکن یابدمی اهمیت تحصیالت تکمیلی، دانشجویان در آن کردن دنبال

 به توانایی مربوط مشکالت و هاضعف شناسایی برای بنابراین (.2013و همکاران،  1)بالک است شده انجام آن

 شوندمحسوآ می کشور در پژوهش اجرای غنی منبع تکمیلی که تحصیالت دانشجویان در پژوهش انجام

-دست اساتید، هایدغدغه آن از به خودکارآمدی پژوهشی مربوط موانع رفع و (2004و همکاران،  2)فورستر

 اجرای موانع باید بنابراین (.1391صالحی و همکاران،)است  مربوطه گذارانو سیاست دانشگاهی اندرکاران

گردد )رضائیان و  انجام هاآن کردن برطرف الزم جهت اقدامات و شناسایی هاآن بین در پژوهش

 (.1392همکاران،

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی و خودکارآمدی پژوهشی 

 و به دانشگاه توجهیبی لذا شود،می محسوآ اصلی نهادهای از یکی دانشگاه امروز، دنیای در که آنجا از

 ممکن کارکردهای دانشگاه به توجهیباشد. بی داشته جامعه برای باری زیان تبعات تواندمی آن، هایرسالت

 مواجه بیهودگی با خطر را تکمیلی تحصیالت توسعه راهبردهای که شود منجر نوظهوری پیامدهای به است

 پژوهشی و آموزشی ارتقای امور ها،دانشگاه سازمانی هدف ترینعمده(. 2013، 3)کانت و جانسون سازد

 مهمی نقش توانندمی فردا محققان و نیروی فعال عنوان به و دانشجویان (2013، 4)لین میکس هاستدانشگاه

هستند )دریازاده و  هادانشگاه در پژوهش اجرایی اصلی و ارکان از هاآن زیرا نمایند ایفا کشور در پیشرفت

 رشته، هر تخصصی هایاز، مهارت فارغ تکمیلی تحصیالت دانشجویان با رابطه (. در1394کوهپایه زاده، 

 هایموفقیت در مهمی نقش تواندمی که است مهارت پژوهش کند، رشد هاآن در باید که ایعمومی مهارت

فارغ التحصیلی  از بعد پژوهش انجام به را دانشجو تمایل و داشته مختلف هایانجام پژوهش در دانشجویان آتی

 چنین واقعی میزان بایستمی دکتری و ارشد کارشناسی های. دوره(2004)فورستر و همکاران،  دهد افزایش نیز

 از کار این. دهند توسعه مؤثر آموزشی بستر در را دانشجویان های پژوهشیمهارت بتوانند و باشند ارتباطی

 دانشجویان تحصیلی هاینامهپایان آن، بارز مصداق که گیردمی دانشجویان صورت پژوهشی تجارآ طریق

 آموزشی حدود زیادی تا تحصیل زمان در اینکه دلیل به تکمیلی تحصیالت (. دانشجویان1386است )یمنی،

 تحصیلی مدرک برای دریافت نامهپایان ارائه به نیاز دیگر سوی از و گذارندمی سر پشت را پژوهش بر مبتنی

 عهده بر دانش و علم تولید در تریگسترده نقش و گذارندمی پژوهش عرصه به پا ژرفتر ایگونه به دارند، خود

 در کشور علمی پیشرفت موجب تواندمی کشور علمی جامعه از قشر این هایپژوهش به بنابراین توجه دارند

                                                           
1 Black 
2 Forester 
3 Kont & Jantson 
4 Lynn Mix 



 3شماره 4، دوره1400 زمستانجغرافیا و روابط انسانی،                       

80 

 

ی تحصیالت تکمیلی با توجه به بنابراین دوره(. 1388گردد )بهزادی و داورپناه،  علمی های گوناگونزمینه

آموزش و پژوهش منبع مهمی در تولید دانش به منظور ارتقای رتبه علمی کشور در سطح جهانی همراه ساختن 

شود و بنابراین، ارزیابی میزان ادراک دانشجویان از توانایی خود در انجام دادن پژوهش اهمیت محسوآ می

میلی نقش مهمی در دانشجویان در مقاطع باالی تحصیالت تک(. 2010و همکاران،  1)فیلی انکارناپذیری دارد

های مربوط به پژوهش بهبود فرآیندهای آموزشی و گسترش خدمات علمی در جامعه دارند. لذا کسب مهارت

از اهمیت باالیی برخوردار است. نوع نگرش دانشجویان به تحقیق که نشأت گرفته از باورهایشان است برای 

تواند عامل مهمی محسوآ شود )داورپناه و می ها در عرصه پژوهش نقش مهمی داردسوق یافتن و یا فرار آن

هایی مثل های اخیر، در کشور ما نظریه خودکارآمدی به طور گسترده در حوزهدر سال (.1388و بهزادی، 

ای ابزاری برای سنجش میزان خودکارآمدی کار رفته، اما در هیچ مطالعهروانشناسی و آموزش و پرورش به

خصوص رسی نشده است. با توجه به اهمیت پژوهش در محیط دانشگاهی، بهپژوهشی دانشجویان تدوین و بر

برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی، داشتن ابزاری که بتواند در ارزیابی خودکارآمدی پژوهش دانشجویان مورد 

 ،استفاده قرار گیرد، در شناسایی عواملی که ایجاد کننده فرصت برای اجرای پژوهش یا مانع اجرای آن هستند

ها تاثیرگزار تواند بر عملکرد آموزشی و پژوهشی آن( و می1392است )کارشکی و بهمن آبادی،  کننده کمك

 تحصیالت روی دانشجویان پیش هایچالش و تنگناها حل که این وجود با (.1391باشد )رضائیان و همکاران، 

 نظر متاسفانه ولی .باشدمی موجود هاینارسایی و ها بازدارنده درک و نیازمند شناسایی پژوهش امر در تکمیلی

بازخوردهای دانش  بررسی و شده گرفته نادیده عالی آموزش خود از هایتجربه ارزیابی در دانشجویان

 مؤثر عوامل مهمترین از یکی واقع، در (.2008، 2)درینان است گرفته قرار غفلت مورد زمینه این در آموختگان

 همکاران، و است )صالحی زمینه این در هایشانتوانایی به نسبت هاآن باورهای دانشجویان، در تحقیق بر انجام

ی هتواند زمینپژوهشی می -آموزشی گیری خودکارآمدی پژوهشی و عملکردهای شکلزمینه(. شناخت 1391

(. افرادی که خودکارآمدی 1395)گراوند و همکاران،  تحصیالت تکمیلی را فراهم کند موفقیت دانشجویان

ها تسلط یابند مشاهده نموده و از مقابله با هایی که باید به آناالتری دارند وظایف دشوار را به عنوان حیطهب

 در تواندمی پژوهشی خودکارآمدی احساس. (2002، 3)هولینگ اسورث و فاسینگر کنندها اجتناآ نمیآن

 و گردد )صالحی متجلی پژوهشی، اخالقیات رعایت و خود پژوهشی هایمهارت به دانشجو، نسبت احساس

پژوهش،  انجام در مؤثر مشارکت با مثبتی ارتباط تواندمی پژوهشی خودکارآمدی (. احساس1391 همکاران،

)همینگز و  داشته باشد دانشجویان آتی ایحرفه تصمیمات و عملکرد عالیق، توسعه پژوهشی، عملکرد کیفیت

 بیان و کردند معرفی های آموزشیبرنامه نتایج ارزیابی معیار به عنوان را پژوهشی خودکارآمدی (.2010، 4کی
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 اندازه چه تا تحصیل فرایند طی که دانشجو دریافت توانمی پژوهشی خودکارآمدی گیریاندازه با که کردند

 (.1396است )آزما، شده آماده پژوهشی هایفعالیت انجام برای

 تحصیالت تکمیلیاهمیت پژوهش و خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان 

که پرداختن به امر پژوهش یکی ها دانشگاهمهم نقش توجه به جایگاه و بسیاری از کشورها امروزه هدف 

(. از آنجایی 1388باشد )بهزادی و داورپناه، می دانش پیشرفتدر توسعه ملی و هاست ازکارکردهای ویژه آن

ای به ها، توجه ویژهارزیابی ابعاد تحقیقاتی دانشگاه ها در راستایهای اخیر در بسیاری از دانشگاهکه در سال

های بهبود شرایط برای شود به همین دلیل دانشگاه ها برنامههای انجام گرفته توسط دانشجویان میپژوهش

 (. چنین1389اند )نخعی و همکاران، های دانشجویی را در دستور کار خود قرار دادهارتقای کیفیت پژوهش

 پس دانشجویان از برخی که حالی است در این. است دانشجویان در الزم هایمهارت وجود ندنیازم موفقیتی

 و است نداده پرورش هاآن در را الزم هایمهارت هاآموزشی آن هایمحیط که یابنددرمی فارغ التحصیلی از

 یابد کاهش تخصصیشان حوزه در خود هایمهارت به نسبت هاآن تا اعتماد به نفس شودمی موجب امر این

تواند در امر یادگیری، آموزش و تمایل خودکارآمدی پژوهشی نامناسب می (.2009، 1)مایلر و المبرت شات

دانشجویان به انجام پژوهش احتالل ایجاد کند و بر خروجی عملکردی آنان در این زمینه تاثیرگذار باشد )بالتیس 

 و نیستند تحقیقی، مطمئن تکلیف یك انجام برای خود وانمندیت به نسبت که (. دانشجویانی2010و همکاران، 

 زمانی به ویژه شوند؛می مضطرآ شد، اغلب خواهد منتهی موفقیت به تالش و تمرین که ندارند اعتقاد همچنین

 خود شایستگی به که دانشجویانی عوض، در. ندارند شایستگی کافی که کنندمی احساس و شوندمی ارزیابی که

 همکاران، و هستند )صالحی ترموفق هم پژوهشی کارهای در و تحقیق بپردازند به توانندمی دارند، اعتقاد

1391.) 

 پژوهشی اهداف و نتایج کلی خودکارآمدی

با توجه به نقش و جایگاه پر اهمیت خودکارآمدی در زندگی افراد، ارزیابی صحیح این عامل و تالش در جهت 

بینی رفتار انسان بسیار مهم است. ارزیابی خودکارآمدی در سازی درک و پیشبهبود و ارتقای آن برای زمینه

های درک شده را برای شخص نمایان های مختلف مانند تحصیل نقاط قوت و محدودیت در تواناییزمینه

سازی تواند رهنمودهایی در جهت منتاسببینی رفتار مؤثر است بلکه میکند. بنابراین نه تنها در زمینه پیشمی

(. یکی از عواملی که باعث درک 2006بندورا، ها و موضوعات مورد نظر با نیازهای فرد بوجود آورد )برنامه

شود تصوری است اهمیت درگیر شدن دانشجویان با فعالیت های تحقیقاتی و گرایش بیشتر آنان به پژوهش می

ی و تحقیقاتی درون دانشگاه تا حدود زیادی های علمکه در میان دانشگاهیان وجود دارد مبنی بر اینکه فعالیت

خودکارآمدی پژوهشی اطمینان  (.2017و همکاران،  2بیرونگ کوهوری تحقیقات در آینده اثر گذار است )بر بهره
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ترین های پژوهشی خود دارند که این عامل مهمها از مهارتهای خود تصوری است که آندانشجویان به توانایی

باشد های تحقیقاتی میاجرای پژوهش و به عبارتی حرکت دانشجویان به سمت انجام فعالیتعامل تاثیرگذار بر 

 کارهای برای که را افرادی ما بتوانیم که شود می باعث افراد در پژوهشی (. خودکارآمدی2010) لو و همکاران، 

 رفتن هدر از و برداریم قدم پیشرفت پژوهش جهت در طریق این از و کنیم انتخاآ مناسب هستند، پژوهشی

 (.1392)روشنیان رامین و آقازاده،  کنیم جلوگیری پژوهش برای نامناسب انتخاآ افراد علت به منابع

 دانشجویان عالقه بینیدر پیش مهمی نقش پژوهشی، خودکارآمدی که هستند این از حاکی پیشین هایپژوهش

 و پشتکار تالش، بینی کنندهپیش که متغیر . این(2009کند )واکارو، می ایفا پژوهش به تکمیلی تحصیالت

مولیکین دانشجو ) توسط پژوهشی هایحرفه کردن دنبال است، موجب پژوهش انجام برای دانشجویان پیشرفت

شود می آینده در او پژوهشی و علمی دستاوردهای و تولیدات افزایش ( و همچنین سبب2007، 1و همکاران

بالتیس، ) پژوهش زآمیتیدر اجرای موفق یباال عامل مهم یخودکارآمدی پژوهش بنابراین(. 2010همینگز و کی، )

 مقاطع در دانشجویان، به خصوص پژوهشی فعالیت میزان بر اثرگذار عوامل مهمترین از یکیو همچنین  (2010

 هایتوانایی افراد به اعتماد میزان ینشان دهنده عامل، (. این1391است )کرابی و همکاران، تکمیلی تحصیالت

 قاتیدر انجام تحقو دارند  یباالتر یعلم تیکه فعال( 2010بالتیس، است ) پژوهشی کار یك تکمیل برای خود

عالوه بر مزایایی که باالتر بودن سطح خودکارآمدی  (.2017بیرونگ کوه، دهند )از خود نشان می یشتریمهارت ب

های ها را قادر خواهد کرد تا تواناییها آنارمغان آورد در بسیاری از زمینهتواند برای دانشجویان به پژوهشی می

خود را برای بهبود عملکرد باال ببرند. به عنوان مثال یکی از توانایی هایی که برای دانشجویان حائز اهمیت 

خود ارتقای این های ها در برنامهفراوان است قدرت ارائه و توانایی سخنرانی است که  بسیاری از دانشگاه

توانایی را در دستور کار دارند. بنابراین برای دستیابی به نتایج بهتر بایستی توجه خود را به اعتماد بنفس 

 (.2004، 2آدامزدانشجویان متمرکز کنند )

مسئله را بزرگتر از  كیمرتبط با  یهابرداشت کرد که اگر فرد چالش نیتوان چنیم یخودکارآمد فیدر تعار

در انجام  یسع ادیفرد به احتمال ز نیاست(، ا یخودکارآمد زانیدرک شده خود بداند )که همان م یهاییتوانا

. در مقابل، اگر فرد دینما یها کمتر ممشابه آن یبعد یدر انجام کارهارا  ددخالت خو ایکند و ینم فیتکال

به  ادیفرد به احتمال ز نیدرک شده بداند، ا یهامسئله خاص، باالتر از چالش كیخود را در مورد  یهاییتوانا

ی، شخص یبا حس اثربخش ی به شدتخودکارآمد (.2016، 3مك کیم و ولزانجام کار مبادرت خواهد کرد )

یك شروع  حول یخودکارآمد. است ، در ارتباطاجتماع در  ادغام بهتر و تیخالق ،باالتر تیبهتر، موفقحال 

 انجام خواهد گرفت.ها چقدر مبارزه در برابر موانع و شکست ونیاز است چقدر تالش اینکه  وباشد میعمل 

باشد، بلکه  یك شخص یفن یهاها و مهارتییکه مربوط به توانا ستین یمفهوم ی، خودکارآمدگریبه عبارت د
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. (2018، 1ییلماز) دست یافت یا خیرتوان به اهداف یم ایکه آ مرتبط است و برداشت است که به درک یمفهوم

 گیرد، قرار بررسی مورد دانشجویان تحصیالت تکمیلی "پژوهشی خودکارآمدی" بر مؤثر عوامل بنابراین اگر

 دانشگاه و شودمی شناسایی است دانشجویان گیرگریبان که پژوهش انجام در عدم توانایی از ناشی های آسیب

 از مربیان و اساتید آگاهی. رساند یاری دانشجویان به هاآسیب این رفع در هاییبرنامه گرفتن نظر در با تواندمی

 لذا. باشد داشته پژوهشگر دانشجویان تربیت در بسزایی نقش تواندمی نیز، دانشجویان پژوهشی خودکارآمدی

است )مردانی و  ضروری آن ارزیابی برای الگویی یا ارائه و آن میزان ارزشیابی و حیطه این در سازی آزمون

 (.1395همکاران،

 تحلیل عوامل مؤثر بر خودکارآمدی پژوهشی در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی

های ای از فرآیندهای شناختی و سازهاجتماعی باندورا خودکارآمدی متشکل از مجموعه -در رویکرد شناختی

 انجامدیهای خود برای انجام کارهای مختلف مها و توانمندیباشد که به قضاوت فرد درباره مهارترفتاری می

هایش خودکارآمدی، عقاید و باورهای فرد در خصوص توانایی (.2011و همکاران،  3؛ واسیل2012، 2)پنگ

چیسنات و ای از اعمال مدنظر، به منظور دستیابی به اهداف معین است )برای ساماندهی و انجام مجموعه

همینگز و کی، ها تأثیر بگذارد )تحقق آنتواند بر تنظیم اهداف و (. بنابراین خودکارآمدی می2015، 4بارلی

ی افراد )راهبردهای سازگار و تواند معیارهای خودتنظیمی پذیرفته شدهها و باورها می(. این توانایی2010

و افسردگی را پذیری افراد در مقابل استرس کنند و میزان حفظ یا آسیبناسازگار(، میزان تالشی که صرف می

ندورا بیان کرد که باورهای خودکارآمدی از چهار منبع: تجربه شخصی، تجارآ جانشینی، ب .تحت تأثیر قرار دهد

 )یوشر و  گیرند( نشات می1ترغیب کالمی و حاالت عاطفی و روانی )برانگیختگی فیزیولوژیك( )نگاره 

ن باور باشد. وقتی افراد بر ایتجارآ شخصی افراد دارای اهمیت خاص می(. 2017؛ کنسوی، 2008، 5پاجارز

ها برای رسیدن به هدف و پافشاری بر روی آمیز خواهد بود اعتماد به نفس آنها موفقیتهستند که کوشش آن

فایده بپندارند از تالش خود کاسته و خودکارآمدی شود و برعکس، هر چه افراد تالش خود را بیبیشتر می آن

(. 2008یوشر و پاجارز،  ؛1394)کشاورز و همکاران،و در نتیجه پیشرفت کمتری در آن زمینه خواهند داشت 

شود و برعکس اگر با شکست در یعنی فرد با مشاهده موفقیت خویش در گذشته نسبت به آینده نیز مطمئن می

(. خودکارآمدی 1392گذشته مواجه باشد در مورد موفقیت خود در آینده ناامید خواهد بود )صالحی و همکاران،

شود و تجارآ شخصی در مواقعی که فرد با یه تکلیف رو به ها دچار تغییراتی میرتافراد در طی کسب مها

 (. 2008یوشر و پاجارز، کند )کند بر افزایش سطح خودکارآمدی فرد کمك میشود و آن را حل میرو می

                                                           
1 Yılmaz 
2 Peng 
3 Vasile 
4 Chesnut & Burley 
5 Usher & Pajares 
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که با است طرافیان یا افراد دیگر ا بیان کننده تجربه موفق ،گرانید اتیتجربعامل دوم تجربیات جانشینی یا 

 (.2017؛ کنسوی، 1995؛1993؛1997)بندورا،  کندفرد اقدام به الگوبرداری از این تجارآ میها، مشاهده آن

 نوعی دهد،انجام می آمیزی موفقیت شکل به را کار که الگو یك یمشاهده یا تجربه از طریق الگوسازی

 مشاهده طریق از را افراد خودکارآمدی تا شوندمی موجب الگوبرداری هایتجربه .است ی اجتماعیمقایسه

 دیگران اعتباربخشی از خود احساس افراد که آنجا آورند از دستبه وظیفه یك ادای زمان در دیگران کار الگوی

 مشاهده طریق از فرد خودکارآمدی باورهای تا شودمی موجب دیگران اعتباربخشی کنند، دریافتمی درونی را

گویند که افراد (. بسیاری از دانشجویان می1391یابد )شاوران و همکاران، بهبود هانقش و موفق وظایف اجرای

استری و شوند انگیزش و کارآمدی آنان افزایش یابد )اند که باعث میمهمی در زندگیشان وجود دارند یا بوده

 (.2013، 1کاندا

کننده مهم خواهد بود. تاثیر چنین عامل سوم تشویق یا ترغیب کالمی است. اعتبار و شایستگی فرد تشویق 

 کننده دریافت گمراهی به تا باشد بینانه واقع تشویقی بیش از تشویق های غیرجدی و غیراصولی است. باید

 را کنند موفقیتمی تشویق را افراد خودکارآمدی مشوقان. شودمی منتهی خودکارآمدی کاهش به نینجامد چون

 (. 2013و همکاران،  2روسدیگران ) بر وفق نه کنند گیریاندازه فردی پیشرفت با

نگرانی  یا سردرگمی اضطراآ، ترس، مانند کارها دادن انجام عامل چهارم شرایط فیزیولوژیکی و روانی در

ید می کند و فشار حاصل از اضطراآ، سالمت روانی دانشجویان را تهد .دارند موفقیت تاثیر میزان است که بر

را بودن تعداد آنان تاثیر سوء می گذارد، چرا که دانشجوی مضطرآ به خاطر دابر کارآمدی و شکوفایی اس

ز دست سطحی از فشارهای روانی، عالقه مندی و اشتیاق خود را نسبت به پژوهش و فعالیت های پژوهشی ا

  (.1397می دهد )ایمانی و همکاران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1993. منابع خودکارآمدی پژوهشی )بندورا، 1نگاره 

                                                           
1 Astray-Caneda 
2 Ross 

خودکارآمدی 

 پژوهشی

 تجارب جانشینی

برانگیختگی  تجارب گذشته

 فیزیولوژیک

 تشویق کالمی
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اجتماعی در رفتار پژوهشی دانشجویان -ی نقش نظریه شناختیهای خود دربارهپژوهشگران زیادی در پژوهش

مندی پژوهشی و تولیدات پژوهشی با عالقهاند که خودکارآمدی پژوهشی و پیامدهای مورد انتظار علمی دریافته

نپژوهشی در بین دانشجویان ارتباط دارد )  شاخه از نشئت گرفته پژوهشی (. خودکارآمدی2001، 1کا

 آموزشی هایسازمان بافت در مدیریت، و سازمان مفاهیم از عنوان یکی به دیگر، سوی از و است روانشناسی

 (.1395است )یاسینی و تابان،  طرح قابل

 را تکمیلی دانشجویان تحصیالت موفقیت زمینه تواندمی پژوهشی گیری خودکارآمدیشکل هایزمینه شناخت

همچنین  و پژوهشی عملکرد بهبود باعث تواندمی بخش، پژوهشی رضایت خودکارآمدی زیرا کند فراهم

 از آنجا .(2008و همکاران،  3؛ گائو2013و همکاران،  2)سائوتل شود تکمیلی تحصیالت دانشجویان آموزشی

 موفقیت بنابراین است، مطلوآ، متفاوت پژوهشی کار یك انجام برای دانشجویان خودکارآمدی و هاتوانایی که

-( و کیفیت رابطه استاد1395آموزی )یاسینی و تابان، پژوهش محیط و فضا به پژوهشی کارهای پیشبرد در

(. 2( بستگی دارد )نگاره 1395؛ زین آبادی و همکاران،1395تابان،؛ یاسینی و 1394شاگرد )گراوند و دیگران،

 خودکارآمدی عوامل ایجاد مهمترین از با دانشجو راهنما رابطه استاد کیفیت و پژوهش آموزی هایمحیط

؛ سائوتل و همکاران، 2010و همکاران،  4)تئو باشندمی پژوهشی عملکرد بهبود و دانشجویان رضایت پژوهش،

 (.2008و و همکاران، ؛ گائ2013

کند )یاسینی و می ایفا عالی آموزش نظام پژوهشی اهداف تحقق در بسزایی نقش پژوهش محور، محیط

واکارو  و المبیه (.2010و همکاران،  5بارد) ترین عوامل اثرگذار بر توسعه پژوهش هستندمهم و از( 1395تابان،

 آموزشی محیط طریق از خودکارآمدی پژوهشی واریانس درصد 2/16که  رسیدند نتیجه این خود به پژوهش در

و  آموزشی عوامل از است عبارت پژوهشی -آموزشی (. محیط2011المبی و واکارو، گردد )می تبیین پژوهشی

 محیط (. این1997کان و گلسو، دارد ) نقش نظام آموزشی یك در پژوهشگری توسعه بر که متعددی فردی میان

 مروج کیفیت، با آموزیپژوهش محیط. است آموزشی هایگروه در وزن پژوهش و اهمیت میزان یدهنده نشان

-پژوهش محیط هدف. کند تربیت دانشگاهی پژوهشگران عنوان به را دارد دانشجویان سعی و است پژوهش

محیط و  (.1395است )زین آبادی و همکاران،  پژوهش به دانشجویان مثبت تقویت نگرش و تحریك آموزی

سیستم آموزشی از جمله مواردی است که در کنار امکانات، خدمات، کارکنان و غیره می تواند بر خودکارآمدی 

  (. 1397پژوهشی دانشجویان تاثیرگذار باشد )سلیمانی مقدم و هادی درودی، 

                                                           
1 Kahn 
2 Sawtelle 
3 Gao 
4 Teo 
5 Bard 
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جو به استاد دانشتوان برشمرد که از این میان دسترسی در رابطه با ضعف عملکرد پژوهشی علل فراوانی را می

ی و ترین عوامل هستند )یمنی دوزی سرخابو همچنین تسلط استاد بر موضوع مورد پژوهش از جمله مهم

 آموزش یفیتک بهبود و حفظ منظور به راهنما اساتید با دانشجویان روابط کیفیت ارزشیابی(. 1396همکاران، 

 بنابراین، .است اهمیت با بسیار تکمیلی، یالتتحص یدوره در دانش تولید و علمی نگارش پژوهش یادگیری، و

 از یکی و لیعا آموزش در ارتباطات هایعرصه تریناز اصلی یکی استادان، با دانشجویان ارتباطات و تعامالت

 اهداف شود، قراربر خوبی به دانشجو - استاد رابطه اگر و شودمی دانشگاهی محسوآ هایسرمایه ترینمهم

 ارزشیابی رد(. همچنین 1392یابند )بهادر و همکاران،می تحقق بیشتری سهولت و کیفیتبا  پژوهشی و آموزشی

اشد )بزرگ ب تأثیرگذار آتی هایپژوهش تداوم و راهنما استاد مجدد به انتخاآ دانشجو تمایل پژوهش، نهایی

 (.1392و خاکباز، 

 

 

 

 

 

 

 

 (1395؛ زین آبادی و همکاران،1395. عوامل مؤثر بر خودکارآمدی پژوهشی )یاسینی و تابان، 2نگاره 

و  یمثبت افراد در انجام امور پژوهش زهیانگ یبه خودکارآمدی پژوهش یابیاز فاکتورهای مؤثر برای دست یکی

به طور کلی (. 1394زاده،  هیزاده و کوهپا ایاست )در یباالی خودکارآمدی پژوهش حلبه مرا دنیرس جهیدر نت

اند مندی از خودکارآمدی تحصیلی را با عملکرد دانشجویان مورد تایید قرار دادهتحقیقات متفاوتی ارتباط بهره

 با (.2018ان، و همکار 1وانگ) هایی داشته باشدهر چند که این رابطه در مناطق مختلف ممکن است تفاوت

 یمدرآکادخو سحساا ضعفدر  یمؤثر نقش شکست تجربه که قعیتوا ینو ا مختلف یهاهشوپژ جینتا توجه

 نهما یا تحصیلی یهارتمها زشموآ با سدرمی نظر به ،شتدا هداخو پیشرفت شنگیزآن، ا لنباد بهو 

 ینو از ا شتدابر مگا تحصیل مردر ا مثبت رآتجا دیجادر راه ا پیشاز  بیش انبتو ،مؤثر یگیردیا یهادهبررا

 ریتاث( 3)نگاره  انیدانشجو پیشرفتتحصیلی و  شنگیزو ا یمدرآکادخو سحساا بر مثبت شکلی به طریق

  (.1393مجد و همکاران،  یگذاشت )سلطان

                                                           
1 Wang 

کیفیت تعامل 

انشجود -استاد   

 

و محیط جو 

 پژوهش

 محور 

خودکارآمدی 

 پژوهشی 
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 (1394خودکارآمدی پژوهشی )سلیمی و خداپرست، . عوامل مؤثر بر 3نگاره 

و  گذرانندیبر پژوهش را م یآموزش مبتن ل،یدر زمان تحص یلیتکم التیتحص انیدانشجو کهنیبا توجه به ا

 اندلیاست، فعاالنه در پژوهش دخ یضرور یلیکسب مدرک تحص یآنان برا یرساله از سو اینامه انیپا هیارا

قشر و شناخت نقاط ضعف و  نیا یپژوهش یتجربه یرو بررس نیعلم دارند. از ا دیدر تول ییو نقش به سزا

 التیتحص یموجود در نظام پژوهش هایبحران و هاعالوه بر کمك به برطرف کردن چالش تواندیقوت آنان م

به  ی(. تجربه پژوهش1392و همکاران،  یی)رضا دیفراهم نمانیز در کشور را  یعلم شرفتیپ نهیزم ،یلیتکم

شود. به یاطالق م دهند،یخود انجام م یپژوهش یریادگیدر طول دوره  انیکه دانشجو یپژوهش هایتیفعال

 یبا همکار میبه طور مستق انی( است که دانشجوی)پژوهش یتجربه کار كی شتریب یتجربه پژوهش گریعبارت د

 (. 1396 ،یزدی یی)تقوا آورندیبدست م گریکدی ایشده  فیپروژه تعر كیاستاد راهنما و مشاور در 

 دانشگاه هنگ یلیتکم التیتحص انیدانشجو یپژوهشی هاتجربه یدر بررس( 2010وبستر ) و زینگ هاییافته

 عامل نیتراستاد راهنما بوده و استاد راهنما مهم به مربوط تیدر سطح رضا ازیامت نینشان داد که باالتر کنگ

با توجه به مطالب باال و ارائه . دیآیبه شمار م یپژوهشی از تجربه انیدرک مثبت دانشجو جادیکننده به ا کمك

 های پژوهشی عوامل مؤثر بر خودکارآمدی پژوهشی در نگاره شماره چهار ارائه شده است.مبانی نظری، یافته
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ارتباط استاد 

 دانشجو

خودکارآمدی 

 پژوهشی 
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 های پژوهش . منبع: یافته4نگاره 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

پرورش نیروی انسانی توانمند و پویا و به تبع آن گام برداشتن به سمت توسعه پایدار تا حد زیادی متاثر از 

نقش آموزش و پژوهش بخصوص در مقاطع تحصیالت تکمیلی است. در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

و به صورت ویژه دانشجویان مشغول به تحصیل توانایی انجام صحیح و اصولی پژوهش از ابتدا و مراحل اولیه 

ها و نواقص انه ضعفانتخاآ موضوع و طرح تحقیق گرفته تا کسب نتایج، حائز اهمیت فراوانی است. متاسف

ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته در میان بسیاری از دانشجویان به در رابطه با این موضوع به عنوان مسئله

فراوانی قابل مشاهده است. بسیاری از دانشجویان حتی در زمینه انتخاآ موضوع پژوهش برای رساله خود نیز 

و این موضوع عالوه بر اینکه ممکن است باعث انتخاآ به دالیل متفاوت دچار سردرگمی و تشویش شده 

وجود بیاورد. ه هایی را در وی بمیلیها و بیتواند  نگرانینادرست و برخالف عالیق شخص شود، می

های شخصیتی وی تاکید دارند. در خودکارآمدی پژوهشی دارای ابعاد متفاوتی بوده که بر روحیات فرد و جنبه

ت تکمیلی بسیارند افرادی که بدون دریافت راهنمایی و مشاوره مداوم و مرحله به میان دانشجویان تحصیال

 هایی شوند.مرحله ممکن است در انجام امور مرتبط با پژوهش دچار کاستی

سازد تا بتواند با تکیه بر اراده و اعتماد بنفس هایی است که فرد را قادر میخودکارآمدی پژوهشی بیانگر ویژگی 

تر خودکارآمدی های خود را انجام داده و مسیر را طی نماید. افراد دارای سطح پائینحدود زیادی فعالیتخود تا 

 خودکارآمدی پژوهشی

 ارتباط استاد و دانشجو

 تشویق کالمی

 برانگیختگی فیزیولوژیکی

 انگیزش تحصیلی

 تجربه پژوهشی:

 تجارب جانشینی

گذشتهتجارب   
 جو و محیط پژوهش محور
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معموال یا تکالیف و وظایف خود را انجام نداده و در پی شانه خالی کردن از آن هستند و یا در حد رفع تکلیف 

نمایند. در مقابل، افراد دارای آن می گونه میل و انگیزه درونی مبادرت به انجامو به اجبار، بدون هیچ

خودکارآمدی باالتر همواره با شور و اشتیاق در پی دستیابی به موفقیت بوده با اتمام هر مرحله انگیزه بیشتر و 

آورند. هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر خودکارآمدی عزمی راسخ برای مراحل بعدی به دست می

 به شده انجام مطالعات از آمده بدست نتایج به توجه بایالت تکمیلی بوده. پژوهشی در بین دانشجویان تحص

 نیاز مربوطه هایسازمان و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت طرف از تریجامع هایریزیبرنامه رسدمی نظر

دانشگاه به  ورود بدو از تکمیلی تحصیالت دانشجویان از یك هر برای مشاور و راهنما و الزم است استاد است

 .بگیرد شکل هاآن میان نزدیکتری و ترصمیمی تعامالت بهتر و ه استاد و دانشجورابط ترتیب بدین تعیین شود تا

 آنان یریگ قرار تکمیلی تحصیالت دانشجویان خودکارآمدی بر تاثیرگذار عوامل از یکی شد گفته که همانطور

 برای دسترس قابل کامپیوتری هایسایت مانند عوامل یکسری آوریفراهم. است محورپژوهش محیط در

 داخلی تلفمخ مقاالت به دانشجویان دسترسی برای الزم هایهماهنگی ایجاد روز، شبانه  طول در دانشجویان

 متفاوت زشیآمو هایدوره کار، محل احیانا یا منزل مانند هامکان سایر در هم و دانشگاه درون هم خارجی و

 گروهی نمودن درگیر و پژوهشی هایفعالت به گذاریارزش آنان، تحقیقاتی هایتونایی تقویت جهت

 و هایتوانای از استفاده امکان، صورت در اطراف مناطق و دانشگاه داخلی مشکالت رفع برای دانشجویان

 هایفرانسکنو  هاهمایش برگزاری دانشگا، درون هایکارگاه و هادوره برگزاری جهت دانشجویان استدادهای

 ید.پژوهشی آنان بیفزا خودکارآمدی بر توانددانشجویان، می علمی هایظرفیت از استفاده با دمتعد

 کارآمدیخود توسعه چگونگی از آگاهی با آموزشی هاینظام ریزانبرنامه و و در نهایت نیاز است مسئوالن

 ردنک همچنین فراهم توسعه و و تحقیق برای سازیدر دانشجویان تحصیالت تکمیلی و با زمینه پژوهشی

 هایسیاست نفرآیندهای پژوهشی را تسهیل کرده و با تدوی کشور، از خارج و داخل قوی در دانشی هایپایگاه

 .دهند هتوسع و ایجاد دانشجویان در را پژوهش انگیزش و دانشجویان روحیه تحقیقاتی هایطرح از حمایتی

 منابع 

 

مطالعات توسعه اجتماعی  .(. نقش آموزش عالی در توسعه ملی1393فخرالدین. ) ,ثابتی, سپهر, محمد همایون, احمدی

 .69-59(، 4)6 .ایران
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شریف زاده فتاح. ضرورت بازشناسی نظام آموزش عالی و نقش آن در توسعه علمی و اجتماعی کشور: پژوهشی 

 .کشور درباره دوره کارشناسی رشته مدیریت دولتی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

های گردشگری به منظور توسعه پایدار روستایی )مطالعه موردی (. توان1394مسعود. ) ,مهدویعلیرضا، محمودی, 

 .50-29(. 12) 45ن. جغرافیایی سرزمی .شهرستان داالهو-ریجاآ

و خودکارآمدی  (. ارائه مدل تجربه پژوهشی و ارتباط آن با روحیه پژوهشگری1395نیازآذری. ) مردانی, تقوایی یزدی

(. 2) 11آموزشی،  نوآوری های مدیریت .پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری

81-102 . 

بررسی نظرات دانشجویان پزشکی در مورد فریب کاری پژوهشی در تدوین (. 1389)نیك پور هادی.  ,نخعی نوذر

-1.شکیزوزش پمطالعات و توسعه آم مرکزجله . مشکیزوزش پمتوسعه در آگامهای  .پایان نامه و فراوانی نسبی آن

8 .7(2 ) 

-213. راهبردقصلنامه  .کارکردهای الگوی توسعه(. 1390)میراحسنی زهرا.  ، سعی،محمدباقر, غالمی نتاج ،نوبخت

231 .20(61.) 

خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه بیرجند. .)تأثیر مهارتهای سواد اطالعاتی بر  1392نوکاریزی، محسن؛ دهقانی، کلثوم )

 .153-172(. 2)3رسانی، پژوهشنامه کتابداری و اطالع

(. تحلیلی بر وضعیت عوامل مؤثر بر تجارآ 1396عیسی. ) ,یمنی دوزی سرخابی, محمد, سهرابی, گلدسته, ثمری

مجله آموزش  .دانشگاه شهید بهشتینامه نویسی( دانشجویان تحصیالت تکمیلی و تغییرات آن در پژوهشی )فرآیند پایان

 .18-1(، 1) 8ن.عالی ایرا

بدنی و علوم های فردی در خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت(. تفاوت2017آزما. )

 .194-175(،44) 9ی.مطالعات مدیریت ورزش .ورزشی

مطالعات  .تحقق برنامه های توسعه پایدار (. نقش سیاست های آموزش عالی در2016دهنوی. ) & ,جواداکبری, دیهیم, 

 .73-54(، 2) 4ی. مدیریت و حسابدار
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(. اضطراآ پژوهش و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان تحصیالت تکمیلی 1397امیری. ) ،ایمانی, معصومی

 .12-22(، 4) 10.در آموزش علوم پزشکی پژوهش. دانشگاه علوم پزشکی همدان

(. بررسی عوامل مؤثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیالت 1388. )محمدرضا ,داورپناه, حسنبهزادی, 

 (.2) 10.یپژوهشنامه کتابداری و اطالع رسان. تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

روستایی در  سید دانا. تحلیل سطوح پایداری توسعه ,بیرانوند زاده, سبحانی, نوبخت, فالحی خوشجی, علی زاده

 .71-51(، 29)14.علوم جغرافیایی )جغرافیای کاربردی. کرمانشاهاستان 

کنفرانس  نیپنجم. یو اجتماع ینقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصاد(. 1397پرند، رویا. احدی، غالمعلی. )

 .1396. آذر تیریو مد یدر علوم انسان یپژوهش یکردهایرو

ودکارآمدی خنسبت به  یلیتکم التیتحص انیدانشجو دگاهی(. د1394. )لیزاده، جل هی. کوه پادهیزاده، سع ایدر

 .68-75(، 134)22رازی.  ی. مجله علوم پزشکیپژوهش

ی (. دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی نسبت به خودکارآمد1394جلیل. ) ,دریازاده, کوهپایه زاده

 .68-75(، 134) 22ی. مجله علوم پزشکی راز. پژوهشی

(. بررسی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان 1394دی مقدم. )ها ,بیدکی, محمد, باختر-زارعرضائیان, محسن, 

پزشکی  علمی دانشگاه علوم مجله. 1392دوره کارورزی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 
 .111-124(،2) 14ن. رفسنجا

سی ارشد پژوهشی در میان دانشجویان کارشنا(. خودکارآمدی 1392محرم. )  روشنیان رامین, محسن, آقازاده

 .147-155(، 39) 10ی. پژوهش در برنامه ریزی درس. شناسی و علوم تربیتیروان

روهی (. اثربخشی آموزش گ1393مجد، سید امیر هوشنگ. تقی زاده، محمد احسان. زارع، حسین. ) سلطانی

 -لمی. مجله عرستانین پسر سال اول دبمهارتهای تحصیلی بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش آموزا

 .31-45((، 7) یاپیپ 2)4پژوهشی پژوهش های علوم شناختی و رفتاری. 

ه خدمات و بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از ارائ(. 1397سلیمانی مقدم، هادی. هادی درودی، محمد. )

 .571-588(: 3)1. روابط انسانیجغرافیا و (. دانشگاه حکیم سبزواری :امکانات دانشگاه )مورد مطالعه

نی، فصلنامه جها رویکرد بر نگاهی ایران با فناوری و علم رشد مراکز و هاپارک (. بررسی1391سلیمانی،م. )

 .10-2، صص 22تخصصی پارکها و مراکز رشد، سال هشتم، شماره 

-پویایی و هابا شایستگی ارتباط در علمی هیأت اعضای تجارآ (. واکاوی1396سلیمی،ق، محمدی،م و نثار،ز.)

شی کیفی، فصلنامه علمی پژوه پژوهشی: عالی آموزش شدنالمللی بین در فرآیند پژوهش و تدریس های

 .134-109تدریس پژوهی، سال پنجم، شماره دوم، صص 



 3شماره 4، دوره1400 زمستانجغرافیا و روابط انسانی،                       

92 

 

گانه میان (. تعیین روابط چند1391بی بی عشرت. ), شاوران, سیدحمیدرضا, رجایی پور, سعید, کاظمی, زمانی

نامه ریزی در آموزش ژوهش و برفصلنامه پ. دانشگاهها اعتماد، خودکارآمدی فردی و جمعی اعضای هیئت علمی

 .19-44(، 2) 18ی. عال

ستان ا(. بررسی مزیت نسبی اشتغال زایی بخش های عمده اقتصادی در 1389فرشادفر، ز.، اصغرپور، ح. )

 .75-60،  صص 2کرمانشاه، دانش و فناوری، سال اول، شماره 

انشجویان د(. ارزیابی مؤلفه ها و ساختار عاملی خودکارآمدی پژوهشی در 1392بهمن آبادی. ) ,کارشکی, حسین

 .91-141(، 2) 19ی. ژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالفصلنامه پ. تحصیالت تکمیلی

 یاندانشجو گرایش بر مؤثر عوامل (. بررسی1391رخشاآ،م.) و کرابی،ف ناعمی،ح، حسینی، س، س، کرابی،

 دانشگاه یدانشجوی تحقیقات کمیته ، فصلنامه1391سبزوار در سال  پزشکی علوم دانشگاه در پژوهش انجام به

 .17-9(، صص 4و  3)26خدمات بهداشتی درمانی سبزوار،  و پزشکی علوم

 تحقیقات. پژوهشی و زمینۀ (. خودکارآمدی سواد اطالعاتی: چارچوآ مفهومی1394فهیم نیا. ) ,کشاورز, شعبانی

 .1-22(، 1) 49ی. کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه

 (. رابطه بین خودکارآمدی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در2014آهنچیان. ) ,گراوند, هوشنگ, کارشکی

 .41-15(، 1) 14ی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشک. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عملکرد  (. رابطه بین خودکارآمدی پژوهشی با1393هوشنگ. کارشکی، حسین. آهنچیان، محمدرضا. ) گراوند،

 .41-51(، 1)14مشهد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.  یپژوهشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشک

های علوم انسانی ویان رشتهکننده خودکارآمدی پژوهشی دانشج(. ارائه و آزمون الگوی تبیین1395تابان. ) ،یاسینی

ای در علوم رشتهلعات میانفصلنامه مطا. های غرآ کشورمحور: مورد مطالعه، دانشگاهدر فضا و محیط پژوهش

 .27-54(، 4) 8ی. انسان
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