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ABSTRACT
Background: One of the effective factors in research quality and training of
efficient human resources in this field is the beliefs and individual attitudes in
relation to research. The purpose of this study was to determine the level of
research self-efficacy and its relationship with research performance in
postgraduate students of Ahvaz rehabilitation school.
Methods: Fourty-six postgraduate students of Ahvaz Rehabilitation school
participated in this cross-sectional study in census manner. Research self-efficacy
Scale and research performance scale questionnaires were used for data
collection. Data were analyzed by SPSS software using descriptive and analytic
statistics.
Results: Of the total of 46 participants, 37 (80.4%) were women and 9 (19.6%)
were men with total mean age of 30 (± 5.9%) years. Mean score of research selfefficacy scale was 178.88 (± 28.42%) from maximum score of 275 and the mean
score of research performance was 9.78 (± 13.57%). The Spearman’s correlation
test indicated a significant positive weak to moderate correlation (r = 0.99 and p =
0.006) between research performance and research self-efficacy.
Conclusions: With regard to the average level of research self-efficacy in
postgraduate students of Ahvaz rehabilitation school and the existence of a weak
to moderate positive significant relationship between this index and research
performance, it is suggested that educational administrators should hold
empowerment workshops for students, especially workshops on qualitative
studies, basic and advanced statistical tests, and Persian and English academic
paper writing.
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 1استادیار ﮔﺮوه آموزشی فیزیوتﺮاپی ،داﻧﺸﻜﺪه علوم تواﻧبخﺸی ،داﻧﺸگاه علوم پزشﻜی جنﺪی شاپور اهواز ،اهواز ،ایﺮان .ارکیﺪ :
 2استادیار ﮔﺮوه آموزشی فیزیوتﺮاپی ،داﻧﺸﻜﺪه علوم تواﻧبخﺸی ،داﻧﺸگاه علوم پزشﻜی جنﺪی شاپور اهواز ،اهواز ،ایﺮان .ارکیﺪ:
 3داﻧﺸجو دکتﺮی تخصصی فیزیوتﺮاپی،کمیته تحقیقات داﻧﺸجویی،داﻧﺸگاه علوم پزشﻜی جنﺪی شاپور اهواز ،اهواز ،ایﺮان .ارکیﺪ:
 4مﺮبی ﮔﺮوه آموزشی فیزیوتﺮاپی ،داﻧﺸﻜﺪه علوم تواﻧبخﺸی ،داﻧﺸگاه علوم پزشﻜی جنﺪی شاپور اهواز ،اهواز ،ایﺮان .ارکیﺪ:

مشخصات مقاله

چكيده

نو ع مقاله

مقدمه :باورها و ﻧگﺮش های شخصی افﺮاد در رابطه با پژوهش ،از عوامل موثﺮ بﺮ کیفیت پژوهش و تﺮبیت ﻧیﺮوی

پژوهﺸی اصیل

اﻧساﻧی کارآمﺪ در این حوزه می باشنﺪ .پژوهش حاضﺮ با هﺪف تعیین سطح خودکارآمﺪی پژوهﺸی در داﻧﺸجویان

پيشينه پژوهش

تحصیالت تﻜمیلی داﻧﺸﻜﺪه تواﻧبخﺸی اهواز و بﺮرسی ارتباط آن با عملﻜﺮد پژوهﺸی طﺮاحی و اجﺮا شﺪ.

تاریخ دریافت99/09/02 :

روش كار :در این مطالعه مقطعی که در سال تحصیلی  1397-98اﻧجام شﺪ 46 ،داﻧﺸجوی تحصیالت تﻜمیلی
داﻧﺸﻜﺪه علوم تواﻧبخﺸی اهواز به شیوه سﺮشماری شﺮکت کﺮدﻧﺪ .جهت جمع آوری اطالعات از پﺮسﺸنامه های

تاریخ پذیﺮش99/09/30 :

"مقیاس خودکارآمﺪی پژوهﺸی" و "عملﻜﺮد پژوهﺸی" استفاده شﺪ .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ﻧﺮم افزار

كلمات كليدي

 SPSSو آزمون های توصیفی وتحلیلی اﻧجام شﺪ.

خودکارآمﺪی پژوهﺸی

نتایج :از مجموع  46شﺮکت کننﺪه این مطالعه 37 ،ﻧفﺮ ()% 80/4زن و  9ﻧفﺮ ()% 19/6مﺮدبودﻧﺪ و میاﻧگین سنی کلی

عملﻜﺮد پژوهﺸی

آﻧها  )± 5/9( 30سال بود .میاﻧگین ﻧمﺮه مقیاس خودکارآمﺪی پژوهﺸی ( 178/80 )± 28/42از حﺪاکثﺮ ﻧمﺮه  275و

داﻧﺸجویان تحصیالت تﻜمیلی

میاﻧگین عملﻜﺮد پژوهﺸی (  9/78 )± 13/57بود .آزمون همبستگی اسپیﺮمن ﻧﺸان دهنﺪه وجود همبستگی مثبت و
معنادار ضعیف تا متوسط ( p =0/006و  )r =0/399میان عملﻜﺮد پژوهﺸی و خودکارآمﺪی پژوهﺸی بود.
نتيجه گيري :با توجه به سطح متوسط خودکارآمﺪی پژوهﺸی در داﻧﺸجویان تحصیالت تﻜمیلی تواﻧبخﺸی و وجود
ارتباط مثبت و معنادار متوسط بین این شاخص و عملﻜﺮد پژوهﺸی ،پیﺸنهاد می شود مﺪیﺮان آموزشی ﻧسبت به
بﺮﮔزاری کارﮔاه های تواﻧمنﺪسازی بﺮای داﻧﺸجویان بویژه کارﮔاه های آشنایی با مطالعات کیفی ،آشنایی با آزمون
های آماری در سطح مقﺪماتی و پیﺸﺮفته و مقاله-ﻧوسی فارسی و اﻧگلیسی اقﺪام ﻧماینﺪ.
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مقدمه
در دﻧیای امﺮوز داﻧﺸگاه به عنوان بستﺮ اصلی تفﻜﺮ و

سطح خودکارآمﺪی پژوهﺸی ،عملﻜﺮد فﺮد در حوزه های

تولیﺪ علم شناخته شﺪه است و همه کﺸورها در تالش اﻧﺪ تا

مختلف مﺮبوط به پژوهش و تولیﺪات علمی و پژوهﺸی

ﻧقش داﻧﺸگاه در توسعه ملی و پایﺪار و تولیﺪ داﻧش را ارتقاء

افزایش خواهﺪ یافت( .)9 ,8الزم به ذکﺮ است که میزان

دهنﺪ .در این بین پژوهش به عنوان بستﺮ اصلی توسعه پایﺪار،

تولیﺪات علمی (اعم از مقاالت چاپ شﺪه ،ارائه سخنﺮاﻧی

سازﻧﺪﮔی و استقالل در هﺮ کﺸوری شناخته شﺪه است(.)1

در کنفﺮاﻧس ها ،تالیف کتاب و  )...یﻜی از شاخص های

پژوهش از دو طﺮیق قابل پیگیﺮی است :در فﺮاینﺪ آموزش و

اصلی توسعه و حضور پایﺪار در سطوح بین المللی است و

تﺮبیت ﻧیﺮوی اﻧساﻧی ماهﺮ و اﻧجام پژوهش جهت توسعه

ارتباط مستقیمی با خودکارآمﺪی پژوهﺸی دارد( ،)9در

مﺮزهای داﻧش( .)2تﺮبیت ﻧیﺮوی اﻧساﻧی دارای تفﻜﺮ خالق

مقابل ،خودکارآمﺪی پژوهﺸی پایین منجﺮ به اضطﺮاب و

که قادر به طﺮح ایﺪه و حل مسئله باشﺪ( ،)3مقوله ای است

تﺮدیﺪ و عﺪم تمایل به اﻧجام پژوهش شﺪه و مﺸارکت های

که در سنﺪ چﺸم اﻧﺪاز توسعه ایﺮان  1404ﻧیز به آن توجه

علمی و در ﻧتیجه عملﻜﺮد پژوهﺸی و تولیﺪ محتوای علمی را

ویژه ای شﺪه است و مﺪﻧظﺮ مسئولین و بﺮﻧامه ریزان کﺸور

کاهش می دهﺪ(.)11 ,10

می باشﺪ(.)4

شایﺪ بتوان ﮔفت یﻜی از فقﺪان هایی که در زمینه فعالیت

باورها و ﻧگﺮش های شخصی افﺮاد در رابطه با پژوهش از

های پژوهﺸی داﻧﺸجویی احساس می شود ،شناخت مواﻧع

عوامل موثﺮ بﺮ پژوهش و تﺮبیت ﻧیﺮوی اﻧساﻧی کارآمﺪ در

موجود از دیﺪﮔاه محوری تﺮین عناصﺮ یعنی داﻧﺸجویان

این حوزه هستنﺪ که می تواﻧﺪ ﻧقش تعیین کننﺪه ای در

باشﺪ .چﺮا که قﺪم اول بﺮای از میان بﺮداشتن مواﻧع ،شناسایی

اﻧجام یا عﺪم اﻧجام پژوهش داشته باشﺪ .بنﺪورا در سال

آﻧهاست .در صورت شناسایی عوامل موثﺮ بﺮ خودکارآمﺪی

 ،1977با معﺮفی مفهوم خودکارآمﺪی ﻧگاه محققان را به

این قﺸﺮ و آسیب شناسی آن می توان راهﻜارهای اجﺮایی

باورهای شخصی افﺮاد درخصوص تواﻧایی هایﺸان در اﻧجام

مناسب را در محیط آموزشی ارائه کﺮد( .)9بﺪیهی است

فعالیت ها معطوف ﻧمود .در این ﻧظﺮیه بیان می شود که افﺮاد

شناسایی و رفع ﻧقاط ضعف داﻧﺸجویان در امور پژوهﺸی و

تمایل دارﻧﺪ از موقعیت هایی که باور دارﻧﺪ از سطح تواﻧایی

خودکارآمﺪی در این زمینه منجﺮ به ارتقاء خﺪمات آموزشی

آﻧها خارج است ،اجتناب کننﺪ( .)5افﺮادی که سطح

و توسعه علمی خواهﺪ شﺪ .بعالوه آﮔاهی اساتیﺪ از ﻧقاط

خودکارآمﺪی باالیی دارﻧﺪ و تواﻧایی های خود را ﻧسبت به

ضعف و قﺪرت خودکارآمﺪی پژوهﺸی داﻧﺸجویان می

اﻧجام تﻜالیف باور دارﻧﺪ ،ﻧسبت به حل مسئله اطمینان داشته،

تواﻧﺪ ﻧقش بسزایی در تﺮبیت داﻧﺸجویاﻧی پژوهﺸگﺮ داشته

تواﻧایی ها ،باورها و راهبﺮدهای خود را شناسایی کﺮده و

باشﺪ و ﻧیز می تواﻧﺪ منجﺮ به بﺮﻧامه ریزی بهتﺮی بﺮای

خطاهای خود را تﺸخیص می دهنﺪ تا به موفقیت بﺮسنﺪ(.)6

آموزش چگوﻧگی اجﺮای پژوهش شود؛ لذا ارزیابی در این

به این تﺮتیب خودکارآمﺪی پژوهﺸی ،میزان اعتماد افﺮاد به

حیطه و ارزشیابی میزان خودکارآمﺪی پژوهﺸی امﺮی

تواﻧایی هایﺸان در اﻧجام دادن فعالیت های پژوهﺸی از جمله

ضﺮوری به ﻧظﺮ می رسﺪ .در این بین مقطع تحصیالت

ایﺪه پﺮدازی ،پﺮورش مفهوم ،تحلیل ﻧتایج و ﮔزارش ﻧهایی

تﻜمیلی ،به دلیل توام ساختن دو حوزه آموزش و پژوهش و

است( .)7پژوهش های مختلف ﻧﺸان می دهنﺪ که با افزایش

ملزم بودن داﻧﺸجویان به ﮔذراﻧﺪن واحﺪ پایان ﻧامه از جایگاه
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مهمی بﺮخوردار است .بنابﺮاین با توجه به اهمیت پژوهش در

تحصیل در داﻧﺸﻜﺪه علوم تواﻧبخﺸی اهواز در سال تحصیلی

داﻧﺸگاه بخصوص بﺮای داﻧﺸجویان تحصیالت تﻜمیلی،

 98-1397بودﻧﺪ که به شیوه سﺮشماری وارد مطالعه شﺪﻧﺪ.

شناخت مواﻧع موجود در پژوهش از دیﺪﮔاه آﻧان اهمیت

معیار خﺮوج از مطالعه ﻧقص در تﻜمیل پﺮسﺸنامه بود.
پس از کسب کﺪ اخالق از معاوﻧت تحقیقات و

بسزایی دارد(.)12
در این راستا مطالعات بسیاری در داﻧﺸگاه های مختلف

فناوری

ایﺮان اﻧجام شﺪه است .ﻧتایج این مطالعات ﻧﺸان دهنﺪه سطح

 )IR.AJUMS.REC.1398.394با مﺮاجعه به معاوﻧت

داﻧﺸجویان

آموزشی داﻧﺸﻜﺪه علوم تواﻧبخﺸی لیست اسامی داﻧﺸجویان

کارشناسی( ،)14 ,13تحصیالت تﻜمیلی ( )17-15و

تحصیالت تﻜمیلی مﺸخص شﺪ و ﻧسخه الﻜتﺮوﻧیک

داﻧﺸجویان پزشﻜی و دﻧﺪان پزشﻜی( )19 ,18است که بﺮ

پﺮسﺸنامه ها در اختیار آﻧان قﺮار ﮔﺮفت .شﺮکت کننﺪﮔان

روی عملﻜﺮد پژوهﺸی و اﻧگیزه تحصیلی آﻧان ﻧیز تاثیﺮ ﮔذار

بﺮای تﻜمیل پﺮسﺸنامه ها محﺪودیت زماﻧی ﻧﺪاشته و پاسخ-

است  .بعالوه بﺮ اساس مطالعات یاد شﺪه به ﻧظﺮ می رسﺪ

دهی به آﻧها در حﺪود  20-30دقیقه زمان ﻧیاز داشت.

خودکارآمﺪی

پژوهﺸی

متوسط

در

داﻧﺸگاه

جنﺪی

شاپور

اهواز

(

عوامل مختلفی همچون امﻜاﻧات داﻧﺸگاه و حمایت اساتیﺪ و

ابزارهای جمع آوری اطالعات در این مطالعه

همﻜالسی ها ﻧیز در آن تاثیﺮﮔذار باشﺪ .با توجه به اینﻜه

شامل موارد زیﺮ بودﻧﺪ :الف -پﺮسﺸنامه اطالعات جمعیت

امﻜاﻧات داﻧﺸگاه های مختلف در سطح کﺸور متفاوت است

شناسی شامل سن ،جنسیت ،رشته و مقطع تحصیلی ،ب-

( تعﺪاد اعضای هیئت علمی و امﻜاﻧات آزمایﺸگاهی و

مقیاس خودکارآمﺪی پژوهﺸی ،این پﺮسﺸنامه در سال 1391

تعﺪاد مﺮاکز تحقیقاتی) ،به منظور ﻧیازسنجی دقیق از

توسط صالحی و همﻜاران بﺮای ارزیابی خودکارآمﺪی

پژوهﺸگﺮان در ﮔام اول الزم است سطح خودکارآمﺪی

پژوهﺸی طﺮاحی شﺪ و داده های آن به صورت یک متغیﺮ

فعلی آﻧان تعیین شﺪه و ﻧقاط ضعف آﻧان در طﺮاحی و اﻧجام

کمی و فاصله ای است( .)16این پﺮسﺸنامه دارای  55ﮔویه

امور پژوهﺸی مﺸخص ﮔﺮددتا بتوان با بﺮﻧامه ریزی مناسب

در قالب  7خﺮده مقیاس شامل خودکارآمﺪی آماری و

در جهت رفع کاستی های موجود اقﺪام ﻧمود .از این رو

تحلیلی ( 13ﮔویه) ،خودکارآمﺪی در مفهوم پﺮدازی (12

مطالعه حاضﺮ با هﺪف بﺮرسی سطح خودکارآمﺪی پژوهﺸی

ﮔویه) ،خودکارآمﺪی در روش و اجﺮا ( 11ﮔویه)،

و ارتباط آن با عملﻜﺮد پژوهﺸی در داﻧﺸجویان تحصیالت

خودکارآمﺪی در پژوهش کیفی ( 5ﮔویه) ،خودکارآمﺪی

تﻜمیلی داﻧﺸﻜﺪه علوم تواﻧبخﺸی اهواز طﺮاحی و اجﺮا شﺪ.

در ﮔزارش ﻧویسی ( 6ﮔویه) ،خودکارآمﺪی در مهارت و
تبحﺮ ( 5ﮔویه) و خودکارآمﺪی در اخالق ( 3ﮔویه) می
باشﺪ که در طیف لیﻜﺮت پنج ﻧمﺮه ای از بسیار کم (ﻧمﺮه )1

روش كار

تا بسیار زیاد (ﻧمﺮه  )5ﻧمﺮه دهی می شوﻧﺪ .بﺪین تﺮتیب

مطالعه حاضﺮ یک مطالعه توصیفی از ﻧوع

حﺪاقل ﻧمﺮه  55و حﺪاکثﺮ آن  275است .ﻧمﺮات -55

همبستگی و مقطعی است .جامعه آماری شامل داﻧﺸجویان

 128/33ﻧﺸان دهنﺪه خودکارآمﺪی پژوهﺸی پایین،

مقاطع کارشناسی ارشﺪ و دکتﺮای تخصصی رشته های

 201/66 -128/33به معنای خودکارآمﺪی پژوهﺸی متوسط

فیزیوتﺮاپی ،ﮔفتاردرماﻧی و مﺪیﺮیت تواﻧبخﺸی شاغل به

و  275 -201/66ﻧﺸان دهنﺪه خودکارآمﺪی پژوهﺸی باال
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ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و ارتباط آن با خودکارآمدی پژوهشی

هستنﺪ .این پﺮسﺸنامه دارای روایی و پایایی قابل قبول

بود ،توزیع دادهها ﻧﺮمال در ﻧظﺮ ﮔﺮفته می شﺪ .با توجه به

(ضﺮیب آلفای کﺮوﻧباخ  )0/97در تمامی خﺮده مقیاس ها

غیﺮﻧﺮمال بودن توزیع داده های عملﻜﺮد پژوهﺸی بﺮ مبنای

می باشﺪ( )16و ج -عملﻜﺮد پژوهﺸی ،این متغیﺮ ﻧیز بوسیله

آزمون K-S

پﺮسﺸنامه ای به همین ﻧام که توسط ﮔﺮاوﻧﺪ و همﻜاران در

همبستگی اسپیﺮمن بﺮای بﺮرسی ارتباط میان متغیﺮها استفاده

سال  1393طﺮاحی شﺪه است ،محاسبه شﺪ( .)9این پﺮسﺸنامه

شﺪ .در تمامی آزمون ها سطح معناداری کمتﺮ از  0/05در

شامل  24سوال در ﮔویه های تعﺪاد مقاالت چاپ شﺪه در

ﻧظﺮ ﮔﺮفته شﺪ.

ﻧﺸﺮیات علمی داخلی و خارجی ،ارائه مقاالت و سخنﺮاﻧی
ها در همایش ها و اﻧجمن های علمی ،تعﺪاد تﺮجمه و
ویﺮایش علمی کتاب ،طﺮح های تحقیقاتی پایان یافته و در
حال اﻧجام ،اختﺮاع ،ابتﻜار ،ﻧوآوری ،طﺮاحی و راه اﻧﺪازی
آزمایﺸگاه و کارﮔاه های آموزشی و شﺮکت در همایش
های ملی و بین المللی است .ﻧمﺮه دهی این پﺮسﺸنامه بﺮ
مبنای فﺮاواﻧی هﺮ ﮔویه می باشﺪ .بطوریﻜه فﺮاواﻧی های
ﮔویه های این پﺮسﺸنامه با هم جمع شﺪه و ﻧمﺮه کل
عملﻜﺮد پژوهﺸی محاسبه می شود .بﺪین تﺮتیب داده های
این متغیﺮ ﻧیز بصورت کمی و فاصله ای است.
داده ها توسط ﻧﺮم افزار  SPSSﻧسخه  22و با
استفاده از آمار توصیفی (مقادیﺮ میاﻧگین و اﻧحﺮاف معیار و
درصﺪ فﺮاواﻧی) و آمار تحلیلی شامل ضﺮیب همبستگی
تحلیل شﺪﻧﺪ .پیش از اﻧجام تحلیل آماری ،توزیع ﻧﺮمال داده
ها بوسیله آزمون کولموﮔﺮوف-اسمیﺮﻧوف ( )K-Sارزیابی
شﺪ .هنگام بﺮرسی ﻧﺮمال بودن داده ها ،فﺮض صفﺮ مبنی بﺮ
اینﻜه توزیع دادهها ﻧﺮمال است در سطح خطای  %5آزمون
شﺪ .بنابﺮاین اﮔﺮ آماره آزمون بزرﮔتﺮ یا مساوی  0/05می

(سطح معناداری=  ) 0/002از ضﺮیب

نتایج:
از مجموع  64پﺮسﺸنامه توزیع شﺪه در میان
داﻧﺸجویان تحصیالت تﻜمیلی 46 ،پﺮسﺸنامه بطور کامل
تﻜمیل شﺪ ( % 71/87پاسخگویی) .از  46شﺮکت کننﺪه در
این مطالعه 9 ،ﻧفﺮ ()%19/6را مﺮدان و  37ﻧفﺮ ( )% 80/4را
زﻧان تﺸﻜیل دادﻧﺪ .میاﻧگین سنی شﺮکت کننﺪﮔان ()± 5/9
 30سال بود 33 .ﻧفﺮ (  )% 71/7داﻧﺸجوی مقطع کارشناسی
ارشﺪ و  13ﻧفﺮ ( )% 28/3داﻧﺸجوی مقطع دکتﺮی تخصصی
بودﻧﺪ .ﻧموﻧه ﮔیﺮی از تمامی رشته های دارای تحصیالت
تﻜمیلی داﻧﺸﻜﺪه علوم تواﻧبخﺸی به عمل آمﺪ 31 .ﻧفﺮ
( )% 67/4از شﺮکت کننﺪﮔان در رشته فیزیوتﺮاپی 8 ،ﻧفﺮ
()% 17/4در رشته ﮔفتار درماﻧی و  7ﻧفﺮ ( )% 15/2در رشته
مﺪیﺮیت تواﻧبخﺸی مﺸغول به تحصیل بودﻧﺪ.
ﻧمﺮه کلی مقیاس خودکارآمﺪی پژوهﺸی ( )± 28/42
 178/80بود .میاﻧگین و اﻧحﺮاف معیار خودکارآمﺪی
پژوهﺸی داﻧﺸجویان در هﺮ خﺮده مقیاس در جﺪول شماره 1
آورده شﺪه است.

جدول  :1میاﻧگین و اﻧحﺮاف معیار مقیاس خودکارآمﺪی پژوهﺸی و خﺮده مقیاس های آن (تعﺪاد=  46ﻧفﺮ)
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میانگین و انحراف معیار

کمینه

بیشینه

آیتم
خودکارآمدی آماری و تحلیلی

40/7±13/51

23

56

خودکارآمدی در مفهوم پردازی

40/6±59/62

26

58

خودکارآمدی در روش و اجرا

36/6±22/30

18

49

خودکارآمدی در پژوهش کیفی

12/4±76/02

5

20

خودکارآمدی در گزارش نویسی

19/4±15/25

9

29

خودکارآمدی در مهارت ها و تبحرها

18/3±43/23

11

25

خودکارآمدی در اخالق

11/1±52/93

7

15

مجموع نمره پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی

178/28±8/42

108

237

58

با توجه به تعﺪاد متفاوت سواالت در هﺮ خﺮده مقیاس،

ﮔزارش ﻧویسی ( ،)3/19خودکارآمﺪی آماری و تحلیلی

جهت مقایسه آﻧها ﻧمﺮه هﺮ خﺮده مقیاس به تعﺪاد ﮔویه های

( )3/08و خودکارآمﺪی در پژوهش های کیفی ()2/55

آن تقسیم شﺪ .بﺮ این اساس و در یک طیف لیﻜﺮت 5

قﺮار داشتنﺪ.

امتیازی ،خودکارآمﺪی در اخالق ( )3/84حائز بیﺸتﺮین

میاﻧگین عملﻜﺮد پژوهﺸی شﺮکت کننﺪﮔان ()± 13/57

ﻧمﺮه و بعﺪ از آن خودکارآمﺪی در مهارت ها و تبحﺮها

 9/78بود .جهت بﺮرسی همبستگی عملﻜﺮد پژوهﺸی با

( ،)3/68خودکارآمﺪی در مفهوم پﺮدازی (،)3/38

مقیاس خودکارآمﺪی پژوهﺸی و خﺮده مقیاس های آن از

خودکارآمﺪی در روش و اجﺮا ( ،)3/29خودکارآمﺪی در

ضﺮیب همبستگی اسپیﺮمن استفاده شﺪ (جﺪول شماره .)2

جدول  :2ضﺮیب همبستگی عملﻜﺮد پژوهﺸی با مقیاس خودکارآمﺪی پژوهﺸی و خﺮده مقیاس های آن (تعﺪاد=  46ﻧفﺮ)
آیتم

p-value

ضریب همبستگی اسپیرمن

خودکارآمدی پژوهشی
خودکارآمدی آماری و تحلیلی

>0/001

0/498

خودکارآمدی در مفهوم پردازی

0/015

0/357

خودکارآمدی در روش و اجرا

0/019

0/343

خودکارآمدی در پژوهش کیفی

0/928

0/014

خودکارآمدی در گزارش نویسی

>0/001

0/515

خودکارآمدی در مهارت ها و تبحرها

0/002

0/443

خودکارآمدی در اخالق

0/803

0/038

مجموع نمره خودکارآمدی پژوهشی

0/006

0/399
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ﻧتایج آزمون ﻧﺸان داد بین ﻧمﺮه کلی مقیاس خودکارآمﺪی

که پژوهش در میان داﻧﺸجویان تحصیالت تﻜمیلی عمﺪتا

پژوهﺸی با عملﻜﺮد پژوهﺸی رابطه مثبت معنادار ضعیف تا

منحصﺮ به پایان ﻧامه بوده و در قالب یک واحﺪ درسی

متوسط وجود دارد (  0/399 = rو  )0/006 =pضﺮیب

اجباری است ،بگوﻧه ای که بﺮای طیف وسیعی از

همبستگی خﺮده مقیاس های خودکارآمﺪی پژوهﺸی با

داﻧﺸجویان ،پایان ﻧامه اولین فعالیت پژوهﺸی آﻧها محسوب

عملﻜﺮد پژوهﺸی ﻧیز ﻧﺸان داد که پنج خﺮده مقیاس

می شود و ﻧمی توان اﻧتظار شﻜوفایی و خودکارآمﺪی در

خودکارآمﺪی آماری و تحلیلی (  0/49 =rو < p

این حوزه را داشت .این یافته با ﻧتیجه مطالعات اﻧجام شﺪه بﺮ

 ، )0/0001خودکارآمﺪی در مفهوم پﺮدازی (  0/35 =rو

روی داﻧﺸجویان تحصیالت تﻜمیلی رشته های دﻧﺪان

، )0/015 < pخودکارآمﺪی در ﮔزارش ﻧویسی ( =r

پزشﻜی ،داروسازی ،بهﺪاشت ،پﺮستاری و مامایی و

 0/51و  ، )0/0001 < pخودکارآمﺪی در روش و اجﺮا (

پیﺮاپزشﻜی همخواﻧی دارد(.)17-15

 0/34 =rو  )0/0001 < pو خودکارآمﺪی در مهارت ها

با توجه به ﻧمﺮات ﻧﺮمال شﺪه خﺮده مقیاس های پﺮسﺸنامه

و تبحﺮها (  0/44 =rو  )0/002 < pدارای همبستگی

خودکارآمﺪی پژوهﺸی ،خﺮده مقیاس های خودکارآمﺪی

مثبت معنادار ضعیف تا متوسط با عملﻜﺮد پژوهﺸی می

در پژوهش کیفی ،خودکارآمﺪی آماری و تحلیلی و

باشنﺪ .در خﺮده مقیاس های خودکارآمﺪی در پژوهش

خودکارآمﺪی در ﮔزارش ﻧویسی کم تﺮین مقادیﺮ را کسب

کیفی و خودکارآمﺪی در اخالق همبستگی معنادار دیﺪه

کﺮدﻧﺪ که با ﻧتایج مطالعه کاظمی وردﻧجاﻧی در داﻧﺸجویان

ﻧﺸﺪ.

تحصیالت تﻜمیلی رشته های ارشﺪ ژﻧتیک ،بهﺪاشت
محیط ،پﺮستاری داخلی جﺮاحی ،پﺮستاری مﺮاقبت های
وِیژه ،آمار زیستی و بیوشیمی؛ و مطالعه سلیمان زاده در

بحث و نتيجه گيري

داﻧﺸجویان کارشناسی علوم پزشﻜی اصفهان کامال همخوان

مطالعه حاضﺮ با هﺪف تعیین سطح خودکارآمﺪی

است ( .)20 ,17از دالیل این یافته می توان به عﺪم ارائه

پژوهﺸی و بﺮرسی ارتباط آن با عملﻜﺮد پژوهﺸی در

آموزش های کافی در ارتباط با پژوهش های کیفی در

داﻧﺸجویان تحصیالت تﻜمیلی داﻧﺸﻜﺪه علوم تواﻧبخﺸی

واحﺪ آموزشی روش تحقیق ،ارائه واحﺪ آموزشی آمار

اهواز اﻧجام شﺪ .ﻧتایج ﻧﺸان دهنﺪه سطح متوسط در ﻧمﺮه

بصورت غیﺮکاربﺮدی و عﺪم آشنایی داﻧﺸجویان با آزمون ها

کلی و تمامی خﺮده مقیاس های خودکارآمﺪی پژوهﺸی در

و ﻧﺮم افزارهای رایج آماری و همچنین عﺪم ارائه آموزش

داﻧﺸجویان تحصیالت تﻜمیلی تواﻧبخﺸی و وجود ارتباط

های الزم در مورد ﻧوشتن ﮔزارش های علمی خصوصا به

مثبت و معنادار ضعیف تا متوسط بین این شاخص و عملﻜﺮد

زبان های بین المللی در قالب یک واحﺪ درسی اشاره کﺮد و

پژوهﺸی بود.

به ﻧظﺮ می رسﺪ این سه حیطه ﻧیاز به آموزش و توجه بیﺸتﺮ و

یﻜی از ﻧتایج مطالعه این است که داﻧﺸجویان این داﻧﺸﻜﺪه

مناسب تﺮی دارﻧﺪ .بﺮﮔزاری کارﮔاه های روش تحقیق و

در ﻧمﺮه کلی مقیاس خودکارآمﺪی پژوهﺸی در سطح

طﺮاحی و اجﺮای مطالعات کیفی ،آمار و مقاله ﻧویسی ،

متوسط (  178/80 )± 28/42قﺮار دارﻧﺪ .متوسط بودن سطح

میتواﻧنﺪ سبب بهبود تواﻧایی داﻧﺸجویان در موارد ذکﺮ شﺪه

خودکارآمﺪی پژوهﺸی داﻧﺸجویان شایﺪ به این دلیل باشﺪ

ﮔﺮدد.
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در این مطالعه میاﻧگین ﻧمﺮه عملﻜﺮد پژوهﺸی ()± 13/57

بیﺸتﺮی بﺮخوردارﻧﺪ( .)26در توجیه این یافته می توان به این

و در سطح پایین بﺪست آمﺪ که با ﻧتیجه مطالعه

ﻧﻜته اشاره کﺮد که تواﻧایی پژوهﺸگﺮ در تسلط به منابع

داوری و همﻜاران یﻜسان است( .)18یﻜی از دالیل این

اطالعاتی معتبﺮ در حیطه مورد ﻧگارش ،تواﻧایی در ﻧگارش

یافته می تواﻧﺪ ﻧاشی از عﺪم اطالع رساﻧی صحیح داﻧﺸگاه در

علمی مقاالت و تازﮔی موضوع مقاله از جمله عوامل

معﺮفی الویت های پژوهﺸی ،ﻧبود بﺮﻧامه ریزی منسجم در

تاثیﺮﮔذار در چاپ مقاالت علمی به عنوان آخﺮین مﺮحله

زمینه ایجاد اﻧگیزه و عالقه به امور پژوهﺸی ،عﺪم اطالع

یک کار پژوهﺸی می باشﺪ و تا زماﻧیﻜه پژوهﺸگﺮ در این

رساﻧی درباره ساز و کار کمیته تحقیقات داﻧﺸجویی و مزایا

مﺮحله خودکارآمﺪ ﻧباشﺪ ،ﻧمی تواﻧﺪ عملﻜﺮد پژوهﺸی

و فﺮصت هایی که توسط این ﻧهاد بﺮای داﻧﺸجویان فﺮاهم

مناسبی داشته باشﺪ( .)23مﺸاهﺪه بیﺸتﺮین ضﺮیب همبستگی

می شود و عﺪم شفافیت در خصوص مزایای حاصل از

بین عملﻜﺮد پژوهﺸی و خﺮده مقیاس ﮔزارش ﻧویسی و ﻧمﺮه

پژوهش در آینﺪه کاری داﻧﺸجویان باشﺪ(.)24-21

پایین خورده مقیاس ﮔزارش ﻧویسی در مقابل ﻧمﺮات باالتﺮ

از دیگﺮ یافته های مطالعه حاضﺮ ارتباط مثبت معنادار ضعیف

خﺮده مقیاس های روش اجﺮا ،تحلیل آماری و ایﺪه پﺮدازی،

تا متوسط میان مقیاس خودکارآمﺪی پژوهﺸی و عملﻜﺮد

ﻧﺸان می دهﺪ که احساس عﺪم اطمینان داﻧﺸجویان داﻧﺸﻜﺪه

پژوهﺸی بود به این صورت که با افزایش سطح

علوم تواﻧبخﺸی جهت ﻧگارش ﮔزارش های علمی ،احتماال

خودکارآمﺪی ،عملﻜﺮد پژوهﺸی و تولیﺪ محصوالت

باعث هﺪر رفت منابع پژوهﺸی زیادی می ﮔﺮدد .هﺮچنﺪ

پژوهﺸی ﻧیز افزایش می یابﺪ .این یافته ﻧیز با ﻧتیجه مطالعات

ضﺮیب همبستگی پایین ( )0/39ﻧﺸان می دهﺪ که احتماال

ﮔذشته هماهنگ است( .)18 ,9بﺮ اساس ﻧظﺮیه شناختی-

عوامل دیگﺮی ماﻧنﺪ ﻧگﺮش مثبت ﻧسبت به تحقیق ،اضطﺮاب

اجتماعی باورهای فﺮد درباره تواﻧایی اش ﻧسبت به اﻧجام

تحقیق و آﮔاهی فﺮاشناختی از راهﻜارهای مطالعه ﻧیز بﺮ

امور از عوامل مهم تعیین کننﺪه عملﻜﺮد وی می باشنﺪ .در

عملﻜﺮد پژوهﺸی داﻧﺸجویان موثﺮ می باشنﺪ( )26که بایﺪ در

این ﻧظﺮیه بیان می شود که افﺮاد تمایل دارﻧﺪ از موقعیت

مطالعات آتی واکاوی ﮔﺮدد.

هایی که باور دارﻧﺪ از سطح تواﻧایی آﻧها خارج است،

از محﺪویت های این مطالعه تعﺪاد اﻧﺪک داﻧﺸجویان

اجتناب کننﺪ .در مقابل افﺮادی که خود را کارآمﺪ می داﻧنﺪ

تحصیالت تﻜمیلی داﻧﺸﻜﺪه علوم تواﻧبخﺸی و عﺪم

ﻧسبت به حل مسئله اطمینان داشته و خطاهای خود را

دستﺮسی مستقیم به عملﻜﺮد پژوهﺸی داﻧﺸجویان و کسب

شناسایی و اصالح می کننﺪ تا به موفقیت بﺮسنﺪ( .)5همچنین

این اطالعات از آﻧان می باشنﺪ .ذکﺮ این ﻧﻜته ضﺮوری است

ﻧتایج ﻧﺸان داد که خﺮده مقیاس خودکارآمﺪی در ﮔزارش

که این پژوهش در میان داﻧﺸجویان داﻧﺸﻜﺪه علوم

ﻧویسی دارای بیﺸتﺮین مقﺪار ضﺮیب همبستگی مثبت معنادار

تواﻧبخﺸی اهواز اﻧجام شﺪه است و در تعمیم آن به رشته ها

با عملﻜﺮد پژوهﺸی است .این یافته با ﻧتیجه مطالعه ﮔﺮاوﻧﺪ و

و داﻧﺸﻜﺪه های دیگﺮ الزم است احتیاط شود.

همﻜاران هماهنگ است( .)9در مطالعه ی شفیعی و

بطور کلی ﻧتیجه این مطالعه ﻧﺸان دهنﺪه سطح

همﻜاران ﻧیز قوی تﺮین تبیین کننﺪه خودکارآمﺪی ،ﮔزارش

خودکارآمﺪی پژوهﺸی متوسط داﻧﺸجویان تحصیالت

دهی معﺮفی شﺪه است( )25بطوریﻜه داﻧﺸجوباﻧی که دارای

تﻜمیلی در رشته های تواﻧبخﺸی در داﻧﺸگاه علوم پزشﻜی

خودکارآمﺪی بیﺸتﺮی هستنﺪ ،در ﻧوشتن مقاالت از مهارت

جنﺪی شاپور اهواز در تمامی خﺮده مقیاس های مفهوم
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پﺮدازی ،آماری و تحلیلی ،روش و اجﺮا ،ﮔزارش ﻧویسی،

این مطالعه حاصل از طﺮح تحقیقاتی مصوب

مهارت ها ،پژوهش کیفی و اخالق است .این در حالی است

معاوﻧت آموزشی داﻧﺸگاه علوم پزشﻜی جنﺪی شاپور اهواز

که یﻜی از مهم تﺮین اهﺪاف دوره های تحصیالت تﻜمیلی

و مﺮکز مطالعات و توسعه آموزش پزشﻜی با شماره طﺮح

پﺮورش پژوهﺸگﺮان تواﻧمنﺪ و کارآمﺪ است .بنابﺮاین در

 EDC-9812می باشﺪ .از حمایت های مالی این معاوﻧت

راستای تقویت و توسعه مهارت های پژوهﺸی داﻧﺸجویان

و ﻧیز از داﻧﺸجویان داﻧﺸﻜﺪه تواﻧبخﺸی که ما را در این

پیﺸنهاد می شود که بﺮﻧامه ریزان آموزش عالی و تحصیالت

پژوهش یاری ﻧمودﻧﺪ ،تقﺪیﺮ می ﮔﺮدد.

تﻜمیلی جهت اﻧجام مﺪاخالت مناسب در این زمینه به ویژه
بﺮﮔزاری دوره های آموزشی و تواﻧمنﺪسازی متناسب با

تضاد منافع:
ﻧویسنﺪﮔان مقاله حاضﺮ هیچ ﮔوﻧه تضاد منافعی

خﺮده مقیاس های با ﻧمﺮات پایین تﺮ در خودکار آمﺪی
پژوهﺸی از جمله کارﮔاه های تواﻧمنﺪسازی و آشنایی با

ﻧﺪارﻧﺪ.

مطالعات کیفی ،آشنایی با آزمون های آماری در سطح
مقﺪماتی و پیﺸﺮفته و مقاله ﻧویسی فارسی و اﻧگلیسی اقﺪام
ﻧماینﺪ.

تقدیر و تشكر:
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