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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 self-

efficacy 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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دانشگاه  یدانشکده توانبخش یلیتکم التیتحص انیدانشجو یعملکرد پژوهش یابیارز

 یپژوهش یشاپور اهواز و ارتباط آن با خودکارآمد یجند یعلوم پزشک

 4محمد مهرآور، 3فرشاد ملهمی، 2سعیده منجزی، *1معصومه حسام
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 یروین تیپژوهش و ترب تیفیافراد در رابطه با پژوهش، از عوامل موثر بر ک یشخص های باورها و نگرش :مقدمه

 انیدر دانشجو یپژوهش یسطح خودکارآمد نیی. پژوهش حاضر با هدف تعباشند یحوزه م نیکارآمد در ا یانسان

 .و اجرا شد  یطراح یشارتباط آن با عملكرد پژوه یاهواز و بررس یدانشكده توانبخش یلیتكم تالیتحص

 یلیتكم التیتحص یدانشجو 46انجام شد،  1397-98 یلیکه در سال تحص یمطالعه مقطع نیدر ا :روش كار

 های رسشنامهاطالعات از پ یشرکت کردند. جهت جمع آور یسرشمار وهیاهواز به ش یدانشكده علوم توانبخش

از نرم افزار  ستفادهداده ها با ا لیو تحل هیاستفاده شد. تجز "یعملكرد پژوهش"و  "یپژوهش یخودکارآمد اسیمق"

SPSS انجام شد یلیوتحل یفیتوص یو آزمون ها. 

 یلک یسن نیانگی%(مردبودند و م 6/19نفر ) 9%(زن و  4/80نفر ) 37مطالعه،  نای کننده شرکت 46از مجموع  :نتایج

 و 275 نمره حداکثر از 80/178( ± 42/28) یپژوهش یخودکارآمد اسینمره مق نیانگمی. بود سال( ± 9/5) 30آنها 

مثبت و  همبستگی وجود دهنده نشان رمنیاسپ همبستگی آزمون. بود 78/9( ± 57/13)  یعملكرد پژوهش نیانگمی

 .بود یپژوهش یو خودکارآمد یژوهشعملكرد پ انی( مr= 399/0و  p= 006/0تا متوسط ) فیمعنادار ضع

و وجود  یتوانبخش یلیتكم التیتحص انیدر دانشجو یپژوهش یبا توجه به سطح متوسط خودکارآمد نتيجه گيري:

نسبت به  یآموزش رانیمد شود یم شنهادیپ ،یشاخص و عملكرد پژوهش نیا نیارتباط مثبت و معنادار متوسط ب

 با آزمون ییآشنا ،یفیک اتبا مطالع ییآشنا های کارگاه ژهیبو انیدانشجو یبرا یتوانمندساز های کارگاه یبرگزار

 .ندیاقدام نما یسیو انگل یفارس ینوس-و مقاله شرفتهیو پ یدر سطح مقدمات یآمار های

 اين مقالهنحوه ارجاع به 
Hessam M, Monjazi S, Molhemi F, Mehravar M, Evaluation of research performance of Post- graduate students of Ahvaz 

Jundishapur University of Medical Sciences and its relationship with the Research Self-Efficacy. Horizon of Medical 

Education Development. 2021;12(4) 53-63 
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  مقدمه

تفكر و  یامروز دانشگاه به عنوان بستر اصل یایدر دن       

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

دانش را ارتقاء  دیو تول داریو پا ملی توسعه در دانشگاه نقش

 دار،یتوسعه پا یپژوهش به عنوان بستر اصل نیب نیدهند. در ا

(. 1)استشناخته شده  یو استقالل در هر کشور یسازندگ

آموزش و  ندیاست: در فرا یریگیقابل پ قیپژوهش از دو طر

ماهر و انجام پژوهش جهت توسعه  یانسان یروین تیترب

تفكر خالق  یدارا یانسان یروین تی(. ترب2دانش) یمرزها

است  ای مقوله(، 3و حل مسئله باشد) دهیکه قادر به طرح ا

توجه  آنبه  زین 1404 رانای توسعه انداز که در سند چشم

کشور  زانیو برنامه ر نیشده است و مدنظر مسئول ای ژهیو

 (. 4)باشد یم

افراد در رابطه با پژوهش از  یشخص های و نگرش باورها

کارآمد در  یانسان یروین تیعوامل موثر بر پژوهش و ترب

در  ای کننده نیینقش تع دتوان یحوزه هستند که م نیا

عدم انجام پژوهش داشته باشد. بندورا در سال  ایانجام 

نگاه محققان را به  یمفهوم خودکارآمد ی، با معرف1977

در انجام  شانهای ییافراد درخصوص توانا یشخص یاباوره

که افراد  شود یم انیب هینظر نیمعطوف نمود. در ا ها تیفعال

 ییکه باور دارند از سطح توانا یهای تیدارند از موقع لیتما

که سطح  ی(. افراد5آنها خارج است، اجتناب کنند)

خود را نسبت به  های ییدارند و توانا ییباال یخودکارآمد

داشته،  نانیباور دارند، نسبت به حل مسئله اطم فیتكال نجاما

کرده و  ییخود را شناسا یها، باورها و راهبردها ییتوانا

(. 6برسند) تیتا به موفق دهند یم صیخود را تشخ یخطاها

اعتماد افراد به  زانیم ،یپژوهش یخودکارآمد بیترت نیبه ا

از جمله  یوهشپژ های تیدر انجام دادن فعال شانهای ییتوانا

 ییو گزارش نها جینتا لیپرورش مفهوم، تحل ،پردازی دهیا

 شیکه با افزا دهند یمختلف نشان م های (. پژوهش7است)

 های عملكرد فرد در حوزه ،یپژوهش یمدسطح خودکارآ

 یو پژوهش یعلم داتیمختلف مربوط به پژوهش و تول

 زانی(. الزم به ذکر است که م9, 8)افتیخواهد  شیافزا

 ی)اعم از مقاالت چاپ شده، ارائه سخنران یعلم داتیتول

 های از شاخص یكیکتاب و ...(  فتالی ها، در کنفرانس

است و  المللی نیر سطوح بد داریتوسعه و حضور پا یاصل

(، در 9دارد) یپژوهش یبا خودکارآمد یمیارتباط مستق

منجر به اضطراب و  نییپا یپژوهش یمقابل، خودکارآمد

 های به انجام پژوهش شده و مشارکت لیتما مو عد دیترد

را  یعلم یمحتوا دیو تول یعملكرد پژوهش جهیو در نت یعلم

 (. 11, 10)دهد یکاهش م

 تیفعال نهیکه در زم هایی از فقدان یكیگفت بتوان  دیشا

شناخت موانع  شود، یاحساس م ییدانشجو یپژوهش های

 انیدانشجو یعنیعناصر  نتری یمحور دگاهیموجود از د

 ییبرداشتن موانع، شناسا انیاز م یباشد. چرا که قدم اول برا

 یعوامل موثر بر خودکارآمد ییآنهاست. در صورت شناسا

 ییاجرا یراهكارها توان یآن م شناسی بیو آس قشر نیا

است  یهی(. بد9ارائه کرد) یآموزش طیمناسب را در مح

و  یدر امور پژوهش انیو رفع نقاط ضعف دانشجو ییشناسا

 یمنجر به ارتقاء خدمات آموزش نهیزم نیدر ا یخودکارآمد

از نقاط  دیاسات یخواهد شد. بعالوه آگاه یو توسعه علم

 یم انیدانشجو یپژوهش یضعف و قدرت خودکارآمد

پژوهشگر داشته  یانیدانشجو تیدر ترب ییتواند نقش بسزا

 یبرا یبهتر یزیتواند منجر به برنامه ر یم زیباشد و ن

 نیدر ا یابیپژوهش شود؛ لذا ارز یاجرا یآموزش چگونگ

 یامر یپژوهش یخودکارآمد زانیم یابیو ارزش طهیح

 التیصمقطع تح نیب نی. در ارسد یبه نظر م یضرور

توام ساختن دو حوزه آموزش و پژوهش و  لیبه دل ،یلیتكم

 گاهیاز جا نامه انیبه گذراندن واحد پا انیملزم بودن دانشجو
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پژوهش در  تیبا توجه به اهم نیبرخوردار است. بنابرا یمهم

 ،یلیتكم التیتحص انیدانشجو یدانشگاه بخصوص برا

 تیهمآنان ا دگاهیشناخت موانع موجود در پژوهش از د

 (. 12دارد) ییبسزا

مختلف  های در دانشگاه یاریراستا مطالعات بس نیا در

مطالعات نشان دهنده سطح  نیا جیانجام شده است. نتا رانیا

 انیمتوسط در دانشجو یپژوهش یخودکارآمد

( و 17-15) یلیتكم التی(، تحص14, 13)یکارشناس

( است که بر 19, 18)یپزشك و دندان یپزشك انیدانشجو

 گذار ریتاث زیآنان ن یلیتحص زهیو انگ یعملكرد پژوهش یرو

 رسد یشده به نظر م ادیاست . بعالوه بر اساس مطالعات 

و  دیاسات تیهمچون امكانات دانشگاه و حما یعوامل مختلف

 نكهیباشد. با توجه به ا رگذاریدر آن تاث زیها ن یهمكالس

ت مختلف در سطح کشور متفاوت اس های امكانات دانشگاه

و  یشگاهیو امكانات آزما یعلم ئتیه ی) تعداد اعضا

از  قیدق یازسنجیبه منظور ن ،(یقاتیتعداد مراکز تحق

 یپژوهشگران در گام اول الزم است سطح خودکارآمد

و انجام  یشده و نقاط ضعف آنان در طراح نییآنان تع یفعل

مناسب   یزری مشخص گرددتا بتوان با برنامه یامور پژوهش

رو  نی. از انمودموجود اقدام  های یفع کاستدر جهت ر

 یپژوهش یسطح خودکارآمد یمطالعه حاضر با هدف بررس

 التیتحص انیدر دانشجو یو ارتباط آن با عملكرد پژوهش

 .و اجرا شد یاهواز طراح یدانشكده علوم توانبخش یلیتكم

 

 

 روش كار

از نوع  یفیمطالعه توص کیمطالعه حاضر 

 انیشامل دانشجو یجامعه آمار است. یو مقطع یهمبستگ

 های رشته یتخصص یارشد و دکترا یمقاطع کارشناس

شاغل به  یتوانبخش تیریو مد یگفتاردرمان ،یوتراپیزیف

 یلیاهواز در سال تحص یدر دانشكده علوم توانبخش لیتحص

وارد مطالعه شدند.  یشمارسر وهیبودند که به ش 98-1397

 پرسشنامه بود.  لیخروج از مطالعه نقص در تكم اریمع

و  قاتیاز کسب کد اخالق از معاونت تحق پس

شاپور اهواز )  یدانشگاه جند یفناور

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

 انیدانشجو یاسام ستیل یدانشكده علوم توانبخش یآموزش

 کیمشخص شد و نسخه الكترون یلیتكم التیتحص

 کنندگان رفت. شرکتآنان قرار گ اراختی در ها پرسشنامه

-نداشته و پاسخ یزمان تمحدودی ها پرسشنامه لیتكم برای

 داشت.  ازیزمان ن قهیدق 20-30به آنها در حدود  یده

مطالعه  نیاطالعات در ا آوری جمع یابزارها

 تیپرسشنامه اطالعات جمع -بودند: الف ریشامل موارد ز

 -ب ،یلیرشته و مقطع تحص ت،یشامل سن، جنس شناسی

 1391پرسشنامه در سال  نیا ،یپژوهش یخودکارآمد اسیمق

 یخودکارآمد یابیارز یو همكاران برا یتوسط صالح

 ریمتغ کیآن به صورت  های شد و داده یطراح یپژوهش

 هیگو 55 یپرسشنامه دارا نی(. ا16است) ای و فاصله یکم

و  یآمار یشامل خودکارآمد اسیخرده مق 7در قالب 

 12) یدر مفهوم پرداز یکارآمد(، خودهیگو 13) یلیتحل

(، هیگو 11در روش و اجرا ) ی(، خودکارآمدهیگو

 ی(، خودکارآمدهیگو 5) یفیدر پژوهش ک یخودکارآمد

در مهارت و  ی(، خودکارآمدهیگو 6) یسیگزارش نو رد

 ی( مهیگو 3در اخالق ) ی( و خودکارآمدهیگو 5تبحر )

( 1)نمره  کم اریاز بس ای پنج نمره كرتیل فیکه در ط باشد

 بیترت نی. بدشوند یم دهی ( نمره5)نمره  ادیز اریتا بس

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

 ن،ییپا یپژوهش یخودکارآمد دهنده نشان 33/128

متوسط  یپژوهش یخودکارآمد یبه معنا 66/201 -33/128

باال  یپژوهش خودکارآمدی دهنده نشان 275 -66/201و 
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قابل قبول  ییایو پا ییروا یپرسشنامه دارا نیهستند. ا

 ها اسیخرده مق ی( در تمام97/0کرونباخ  یآلفا بی)ضر

 لهیبوس زین ریمتغ نیا ،یهشعملكرد پژو -(  و ج16باشد) یم

نام که توسط گراوند و همكاران در  نیبه هم ای پرسشنامه

پرسشنامه  نی(. ا9شده است، محاسبه شد) یطراح 1393سال 

تعداد مقاالت چاپ شده در  های هیوال در گوس 24شامل 

 یارائه مقاالت و سخنران ،یو خارج یداخل یعلم اتینشر

تعداد ترجمه و  ،یلمع های و انجمن ها شیدر هما ها

و در  افتهی انیپا یقاتیتحق های کتاب، طرح یعلم شیرایو

 یو راه انداز یطراح ،یحال انجام، اختراع، ابتكار، نوآور

 شیو شرکت در هما یآموزش های ارگاهو ک شگاهیآزما

پرسشنامه بر  نیا یاست. نمره ده یالملل نیو ب یمل های

 های یفراوان كهیور. بطباشد یم هیهر گو یفراوان  یمبنا

پرسشنامه با هم جمع شده و نمره کل  نیا های هیگو

 های داده بیترت نی. بدمی شودمحاسبه  یعملكرد پژوهش

 است. یفاصله ا و یبصورت کم زین ریمتغ نیا

و با  22نسخه  SPSSها توسط نرم افزار  داده

و  اریو انحراف مع نیانگیم ری)مقاد یفیاستفاده از آمار توص

 یهمبستگ بیشامل ضر یلی( و آمار تحلیدرصد فراوان

 نرمال داده عیتوز ،یآمار لیاز انجام تحل شیشدند. پ لیتحل

 یابیز( ارK-S) رنوفیاسم-آزمون کولموگروف لهبوسی ها

بر  مبنی صفر فرض ها، نرمال بودن داده یشد. هنگام بررس

آزمون   %5 یها نرمال است در سطح خطاداده عیتوز نكهیا

 یم 05/0 یمساو ایاگر آماره آزمون بزرگتر  نیشد. بنابرا

. با توجه به شد یها نرمال در نظر گرفته مداده عیتوز بود،

 یبر مبنا یژوهشعملكرد پ های داده عیبودن توز رنرمالیغ

 بی( از ضر 002/0= ی)سطح معنادار  K-S آزمون

استفاده  رهایمتغ انیارتباط م یبررس یبرا رمنیاسپ یهمبستگ

در  05/0کمتر از  معناداری سطح ها آزمون یشد. در تمام

 .نظر گرفته شد

 

 نتایج:

 انیشده در م عیپرسشنامه توز 64از مجموع 

شنامه بطور کامل پرس 46 ،یلیتكم التیتحص انیدانشجو

 شرکت کننده در 46(. از یی% پاسخگو 87/71شد ) لیتكم

%(  را  4/80نفر ) 37(را مردان و %6/19) نفر 9مطالعه،  نیا

( ± 9/5) کنندگان شرکت یسن نیانگیدادند. م لیزنان تشك

 یسمقطع کارشنا ی%( دانشجو 7/71)  رنف 33. بود سال  30

 یتخصص یقطع دکترم ی%( دانشجو 3/28نفر ) 13ارشد و 

 التیتحص یدارا های رشته یاز تمام یرگی بودند. نمونه

نفر  31به عمل آمد.  یدانشكده علوم توانبخش یلیتكم

ر نف 8 ،یوتراپیزفی رشته در کنندگان %( از شرکت 4/67)

رشته  %( در 2/15نفر ) 7و  یان%(در رشته گفتار درم 4/17)

  بودند. لیمشغول به تحص یتوانبخش تیریمد

  (± 42/28)  یپژوهش یخودکارآمد اسیمق یکل نمره

 یخودکارآمد اریو انحراف مع نیانگمی. بود  80/178

 1در جدول شماره  اسیدر هر خرده مق انیدانشجو یپژوهش

 آورده شده است. 

 

 

 
 

 

 

 (نفر 46آن )تعداد=  یها اسیو خرده مق یپژوهش یخودکارآمد اسیمق اریو انحراف مع نیانگیم :1جدول 
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 بیشینه  کمینه میانگین و انحراف معیار آیتم

 56 23 13/40±51/7 خودکارآمدی آماری و تحلیلی

 58 26 59/40±62/6 خودکارآمدی در مفهوم پردازی

 49 18 22/36±30/6 خودکارآمدی در روش و اجرا

 20 5 76/12±02/4 خودکارآمدی در پژوهش کیفی

 29 9 15/19±25/4 خودکارآمدی در گزارش نویسی

 25 11 43/18±23/3 خودکارآمدی در مهارت ها و تبحرها

 15 7 52/11±93/1 خودکارآمدی در اخالق

 237 108 8/178±42/28 مجموع نمره پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی

 ،اسیتوجه به تعداد متفاوت سواالت در هر خرده مق با

 های هیبه تعداد گو اسیآنها نمره هر خرده مق سهیجهت مقا

 5 كرتیل فیط کیاساس و در  نیشد. بر ا مین تقسآ

 نیشتری( حائز ب84/3در اخالق ) یخودکارآمد ،یازیامت

در مهارت ها و تبحرها  ینمره و بعد از آن خودکارآمد

(، 38/3) یدر مفهوم پرداز یارآمد(، خودک68/3)

در  ی(، خودکارآمد29/3در روش و اجرا ) یخودکارآمد

 یلیو تحل یآمار یارآمد(، خودک19/3) یسیگزارش نو

( 55/2) یفیک های در پژوهش ی( و خودکارآمد08/3)

 قرار داشتند. 

  (± 57/13) کنندگان شرکت یعملكرد پژوهش نیانگیم

با  یعملكرد پژوهش یهمبستگ بررسی جهت. بود  78/9

آن از  های اسیو خرده مق یپژوهش یخودکارآمد اسیمق

 (. 2ل شماره استفاده شد )جدو رمنیاسپ یهمبستگ بیضر

 نفر( 46آن )تعداد=  یها اسیو خرده مق یپژوهش یخودکارآمد اسیبا مق یعملكرد پژوهش یهمبستگ بیضر :2جدول 

 ضریب همبستگی اسپیرمن p-value آیتم

 خودکارآمدی پژوهشی

 498/0 <001/0  خودکارآمدی آماری و تحلیلی

 357/0 015/0 خودکارآمدی در مفهوم پردازی

 343/0 019/0 ی در روش و اجراخودکارآمد

 014/0 928/0 خودکارآمدی در پژوهش کیفی

 515/0 <001/0 خودکارآمدی در گزارش نویسی

 443/0 002/0 خودکارآمدی در مهارت ها و تبحرها

 038/0 803/0 خودکارآمدی در اخالق

 399/0 006/0 مجموع نمره خودکارآمدی پژوهشی
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 یخودکارآمد اسیمق یره کلنم نیآزمون نشان داد ب جینتا

تا  فیرابطه مثبت معنادار ضع یهشبا عملكرد پژو یپژوهش

 بیضر (p =006/0و  r  =399/0) متوسط  وجود دارد 

با  یپژوهش یخودکارآمد های اسیخرده مق یهمبستگ

 اسینشان داد که پنج خرده مق زین یعملكرد پژوهش

 > pو  r =49/0)  یلیو تحل یآمار یخودکارآمد

و  r =35/0)  یدر مفهوم پرداز ی، خودکارآمد( 0001/0

p < 015/0 )یسیدر گزارش نو ی،خودکارآمد  (r =

) در روش و اجرا  ی، خودکارآمد( p < 0001/0و  51/0

r =34/0  وp < 0001/0)  ها در مهارت یو خودکارآمد 

 یهمبستگ یدارا ( p < 002/0و  r =44/0)  و تبحرها

 یم یط با عملكرد پژوهشتا متوس فیمثبت معنادار ضع

در پژوهش  یرآمدخودکا های اسی. در خرده مقاشندب

 دهیمعنادار د یدر اخالق همبستگ یو خودکارآمد یفیک

 .نشد

 

 

 و نتيجه گيري بحث

 یسطح خودکارآمد نییمطالعه حاضر با هدف تع        

در  یارتباط آن با عملكرد پژوهش یو بررس یپژوهش

 یدانشكده علوم توانبخش یلیتكم التیتحص انیدانشجو

 نمره در متوسط سطح دهنده نشان جیاهواز انجام شد. نتا

در  یپژوهش یخودکارآمد های اسیخرده مق یو تمام کلی

و وجود ارتباط  یتوانبخش یلیتكم التیتحص انیدانشجو

شاخص و عملكرد  نیا نیتا متوسط ب فیمثبت و معنادار ضع

 بود. یپژوهش

دانشكده  نیا انیاست که دانشجو نیمطالعه ا جیاز نتا یكی

در سطح  یپژوهش یخودکارآمد اسیمق یدر نمره کل

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

باشد  لیدل نیبه ا دیشا انیدانشجو یپژوهش خودکارآمدی

عمدتا  یلیتكم التیتحص انیدانشجو انیکه پژوهش در م

 یواحد درس کیب بوده و در قال نامه انیمنحصر به پا

از  یعیوس فیط یکه برا ای است، بگونه یاجبار

آنها محسوب  یپژوهش تیفعال نیاول نامه انیپا ان،یدانشجو

در  یو خودکارآمد ییانتظار شكوفا توان یو نم شود یم

مطالعات انجام شده بر  جهیبا نت افتهی نیحوزه را داشت. ا نیا

 نداند یرشته ها یلیتكم التیتحص انیدانشجو یرو

و  ییو ماما یبهداشت، پرستار ،یداروساز ،یپزشك

 (.17-15دارد) یهمخوان یراپزشكیپ

پرسشنامه  های اسیشده خرده مق لتوجه به نمرات نرما با

 یخودکارآمد های اسیخرده مق ،یپژوهش یخودکارآمد

و  یلیو تحل یآمار یخودکارآمد ،یفیدر پژوهش ک

را کسب  ریدمقا نتری کم یسیدر گزارش نو یخودکارآمد

 انیدر دانشجو یوردنجان یمطالعه کاظم جیکردند که با نتا

بهداشت  ک،یارشد ژنت یها تهرش یلیتكم التیتحص

 یمراقبت ها یپرستار ،یجراح یداخل یپرستار ط،یمح

زاده در  مانیو مطالعه سل  ؛یمیوشیو ب یستیآمار ز ژه،یوِ

 اصفهان کامال همخوان یعلوم پزشك یکارشناس انیدانشجو

توان به عدم ارائه  یم افتهی نیا لی(. از دال20, 17است )

در  یفیک های در ارتباط با پژوهش یکاف های آموزش

آمار  یارائه واحد آموزش ق،یروش تحق یواحد آموزش

با آزمون ها  انیدانشجو ییو عدم آشنا یرکاربردیبصورت غ

 عدم ارائه آموزش نیو همچن یآمار جیرا یو نرم افزارها

خصوصا به  یعلم های زم در مورد نوشتن گزارشال های

کرد و  اشاره یواحد درس کیدر قالب  یالملل نیب یزبان ها

و  شتریبه آموزش و توجه ب ازین طهیسه ح نیا رسد یبه نظر م

و  قیروش تحق های کارگاه یدارند. برگزار تری مناسب

 ، یسیآمار و مقاله نو ،یفیمطالعات ک یو اجرا یطراح

در موارد ذکر شده  انیدانشجو ییبب بهبود تواناس توانندیم

 گردد.
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 (± 57/13) ینمره عملكرد پژوهش نیانگیمطالعه م نیا در

مطالعه  جهیبدست آمد که با نت نپایی سطح در و   78/9

 نیا لیاز دال یكی(. 18است) كسانیو همكاران  یداور

دانشگاه در  حیصح یاز عدم اطالع رسان یناش تواند یم افتهی

منسجم در  یزری نبود برنامه ،یپژوهش های تیالو یرفمع

عدم اطالع  ،یو عالقه به امور پژوهش زهیانگ جادینه ایزم

 ایو مزا ییدانشجو قاتیتحق تهیدرباره ساز و کار کم یرسان

فراهم  انیدانشجو ینهاد برا نیکه توسط ا هایی و فرصت

حاصل از  یایدر خصوص مزا تیو عدم شفاف شود یم

 (.24-21باشد) انیدانشجو یکار ندهیآ پژوهش در

 فیمطالعه حاضر ارتباط مثبت معنادار ضع های افتهی گرید از

و عملكرد  یپژوهش یخودکارآمد اسیمق انیتا متوسط م

سطح  شیصورت که با افزا نیبود به ا یپژوهش

محصوالت  دیو تول یعملكرد پژوهش ،یخودکارآمد

مطالعات  جهیبا نت زین افتهی نی. اابدی یم شیافزا زین یپژوهش

 -یشناخت هی(. بر اساس نظر18, 9)ستگذشته هماهنگ ا

نسبت به انجام  اش ییفرد درباره توانا یباورها یاجتماع

. در باشند یم یکننده عملكرد و نییامور از عوامل مهم تع

 تیدارند از موقع لیکه افراد تما شود یم انیب هینظر نیا

آنها خارج است،  ییاکه باور دارند از سطح توان هایی

 دانند یکه خود را کارآمد م یافراد مقابلاجتناب کنند. در 

خود را  یداشته و خطاها نانینسبت به حل مسئله اطم

 نی(. همچن5برسند) تیتا به موفق کنند یو اصالح م ییشناسا

 در گزارش یخودکارآمد اسینشان داد که خرده مق جینتا

مثبت معنادار  یمبستگه بیمقدار ضر نیشتریب یدارا یسنوی

مطالعه گراوند و  جهیبا نت افتهی نیاست. ا یبا عملكرد پژوهش

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

 گزارش ،یخودکارآمد کننده نییتب نتری یقو زیهمكاران ن

 یکه دارا یدانشجوبان كهی( بطور25شده است) یمعرف دهی

قاالت از مهارت هستند، در نوشتن م یشتریب یخودکارآمد

 نیبه ا توان یم افتهی نیا هی(. در توج26برخوردارند) یشتریب

پژوهشگر در تسلط به منابع  یینكته اشاره کرد که توانا

در نگارش  ییمورد نگارش، توانا طهیمعتبر در ح یاطالعات

موضوع مقاله از جمله عوامل  یمقاالت و تازگ یعلم

مرحله  نیان آخربه عنو یدر چاپ مقاالت علم رگذاریتاث

 نیپژوهشگر در ا كهیو تا زمان باشد یم یکار پژوهش کی

 یعملكرد پژوهش تواند یمرحله خودکارآمد نباشد، نم

 یهمبستگ بیضر نیشتری(. مشاهده ب23داشته باشد) یمناسب

و نمره  یسنوی گزارش اسیو خرده مق یعملكرد پژوهش نیب

ت باالتر در مقابل نمرا یسنوی گزارش اسیخورده مق نییپا

 ،یپرداز دهیو ا یآمار لیحلروش اجرا، ت های اسیخرده مق

دانشكده  انیدانشجو نانیکه احساس عدم اطم دهد ینشان م

احتماال  ،یعلم های جهت نگارش گزارش یعلوم توانبخش

. هرچند گردد یم یادیز یباعث هدر رفت منابع پژوهش

دهد که احتماال  ی( نشان م39/0) نییپا یهمبستگ بیضر

اضطراب  ق،یمانند نگرش مثبت نسبت به تحق یگریعوامل د

بر  زیمطالعه ن یاز راهكارها یفراشناخت یو آگاه قیتحق

در  دی( که با26)باشند یموثر م انیدانشجو یعملكرد پژوهش

 گردد. یواکاو یمطالعات آت

 انیمطالعه تعداد اندک دانشجو نیا های تیمحدو از

و عدم  ینبخشدانشكده علوم توا یلیتكم التیتحص

و کسب  انیدانشجو یبه عملكرد پژوهش میمستق یدسترس

است  ینكته ضرور نی. ذکر اباشند یاطالعات از آنان م نیا

دانشكده علوم  انیدانشجو انیپژوهش در م نیکه ا

 ها آن به رشته میاست و در تعم هاهواز انجام شد یتوانبخش

 شود. اطیالزم است احت گرید های دانشكده و

مطالعه نشان دهنده سطح  نیا جهینت یلک بطور

 التیتحص انیمتوسط دانشجو یپژوهش یخودکارآمد

 یدر دانشگاه علوم پزشك یتوانبخش های در رشته یلیتكم

مفهوم  های اسیخرده مق یشاپور اهواز در تمام یجند
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 ،یسنوی روش و اجرا، گزارش ،یلیو تحل یآمار ،یپرداز

است  یدر حال نیا است. قو اخال یفکی پژوهش ها، مهارت

 یلیتكم التیتحص های اهداف دوره نتری از مهم یكیکه 

در  نیپرورش پژوهشگران توانمند و کارآمد است. بنابرا

 انیدانشجو یپژوهش های و توسعه مهارت تیتقو یراستا

 التیو تحص یآموزش عال زانری که برنامه شود یم شنهادیپ

 ژهیبه و نهیزم نیاجهت انجام مداخالت مناسب در  یلیتكم

متناسب با  یو توانمندساز یآموزش های دوره یبرگزار

 آمدی در خودکار تر نییبا نمرات پا های اسیخرده مق

با  ییو آشنا یتوانمندساز های از جمله کارگاه یپژوهش

در سطح  یآمار های با آزمون ییآشنا ،یفیمطالعات ک

ام اقد یسیو انگل یفارس یسیو مقاله نو شرفتهیو پ یمقدمات

 .ندینما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدیر و تشكر:

مصوب  یقاتیمطالعه حاصل از طرح تحق نیا

 شاپور اهواز  یجند یدانشگاه علوم پزشك یمعاونت آموزش

با شماره طرح و مرکز مطالعات و  توسعه آموزش پزشكی 

EDC-9812 معاونت  نیا یمال های تیباشد. از حما یم

 نیکه ما را در ا یتوانبخش دانشكده انیاز دانشجو زیو ن

 .دگرد یم رینمودند، تقد یاریپژوهش 

 

  تضاد منافع:
 یگونه تضاد منافع چیمقاله حاضر ه سندگانینو

 ندارند.

 

 



 62و همکاران      معصومه حسام     
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