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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی در یادگیری خودراهبر با میانجیگری
خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه بوعلیسینا انجام شده است.
روش :روش این پژوهش کمی ،توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است .جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیالت
تکمیلی دانشگاه بوعلیسینا همدان به تعداد  4000نفر بود .نمونۀ آماری پژوهش  366نفر بودند که با استفاده از جدول
کرجسی و مورگان و با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادههای پژوهش شامل سه
پرسشنامه استاندارد کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی ) ،Tagomeri & Bishap (2011خودکارآمدی پژوهشی
) Holden et all (1998و یادگیری خودراهبر ( Fisher & King )2001بود .برای تعیین روایی صوری و محتوایی
پرسشنامه ها از دیدگاه متخصصان و برای روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .برای تعیین پایایی ابزار از
آزمون آلفای کرانباخ استفاده شد که میزان ضریب آلفای کرانباخ پرسشنامهها بهترتیب 0/90 ،0/89 :و  0/77به دست
آمد .دادههای پژوهش پس از جمع آوری با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر
تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد متغیر کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی اثر مستقیم مثبت ،اثر غیرمستقیم مثبت و اثر کل
مثبت و معنادار بر متغیر یادگیری خودراهبری دانشجویان دارد .خودکارآمدی پژوهشی اثر مستقیم مثبت ( )0/55بر
متغیر یادگیری خودراهبر در سطح  0/01دارد .همچنین متغیرهای کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی و خودکارآمدی
پژوهشی دانشجویان ،واریانس متغیر یادگیری خودراهبری را تبیین میکند.

کلید واژهها :عملکرد اعضای هیئتعلمی ،خودکارآمدی پژوهشی ،یادگیری خودراهبر

 .1عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران
 .2دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
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مقدمه و بیان مسئله
نظام آموزش عالی هر کشوری یکی از عوامل مؤثر در تحقق سیاستهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی آن بهشمار میرود و تأمین و ترییت نیروی انسانی متخصص و کارآزموده بهعنوان اساس
توسعه همهجانبه کشورها ،تولید دانش و دانشپژوهشی و انجام تحقیقات بنیادی ،توسعهای و کاربردی
توسط دانشگاهها و مرکز آموزش عالی انجام میگیرد ( Rahmani, Naseri, Mohamadi and
 .)Rahmani, 2015یادگیری خودراهبر ،فرآیندی تعریف شده است که فراگیران ابتکار و مسئولیت
شناسایی نیازهای آموزشی خود ،فرمولهکردن اهداف یادگیری ،دنبالکردن منابع و استراتژیهای
یادگیری و ارزیابی نتایج یادگیری را به عهده میگیرند ) .(Fisher and King, 2010امروزه تأکید بر
این است که بروندادهای نظام آموزشی باید توانایی تفکر نقادانه ،خودراهبری و رفتار منطقی در برابر
مسائل پیچیده زندگی را داشته باشند (.)Farrokh and Shahtalebi, 2018
عصر فنآوری اطالعات و رهآوردهای آن بستر مناسب آموختن برای تبدیل معلم محوری به
خودراهبری را فراهم نموده و محیطهای آموزش مجازی زمینه انگیزش فرد را برای یادگیری خودراهبر
ایجاد کرده است ( .)Kareshki and Garavand, 2013مرور ادبیات پژوهشی نشان میدهد که
مسئولیتپذیری افراد و مستقل بودن آنها در فرآیند یادگیری عناصر اصلی محسوب میشوند.
خودراهبری در یادگیری را حرکت بهسوی خودشکوفایی محسوب مینمایند Sadeghi and Khalili,
) .)2016یادگیری خودراهبر 1یک فرآیند مداوم است که هر فرد در طول زندگی آن را تجربه میکند
و باعث میشود که فرد در برخورد با چالشهای محیط و تحصیل ،توانمند شود و مهارتهای موردنیاز
برای یادگیری را کسب کند ( .)Long, 2007خودراهبری در یادگیری در افزایش انتخابگری،
اعتمادبهنفس ،انگیزه و توسعه مهارتهای الزم برای یادگیری مادامالعمر 2مؤثر است ).)Chang, 2007
استادان و دانشجویان باید مفاهیمی مانند انگیزش دانشجویان ،فراشناخت ،خودکارآمدی 3،
خودتنظیمی ،4مرکز کنترل و جهتگیری هدف را درک نمایند ،زیرا این مفاهیم پایه و اساس مبدل
شدن به یک یادگیرنده خودراهبر را برای دانشجویان فراهم میآورد .هرچند که یک دانشجو میتواند
بدون آموزش آشکار و ایجاد این ویژگیها یادگیرنده خودراهبر شود ،اما چنانچه استادان ،آنها را در
سطح کالس درک نموده و پرورش دهند احتمال محقق شدن آن بیشتر خواهد شد ( Nadi,
 .) Golparvar and Gordanshekan, 2010برای یادگیری خودراهبر سه متغیر اصلی در نظر گرفته
شده است که بهوسیله آن می توان میزان آمادگی برای یادگیری خودراهبر را سنجید .این سه متغیر
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شامل خودمدیریتی 1و خودکنترلی 2و رغبت برای یادگیری 3است .خودکنترلی ،توانایی یادگیرنده برای
کنترل عالیق ،نگرشها و تالشها در جهت انجام یک تکلیف یا میل به یک هدف است .خود مدیریتی
بهعنوان فرایند جهت دهی شخصی تمایالت ،رفتار و شناخت افراد به سمت برآورده کردن وظایف یا
اهداف تعریف میشود .رغبت برای یادگیری ،کنجکاوی و ایجاد انگیزه در فرد بهمنظور بررسی یک
موضوع که بیشتر به فرآیندهای شناختی محتوایی میپردازد ).(Kareshki and Garavand, 2013
راههای مختلفی برای پرورش توانایی افراد ازجمله توانایی یادگیری خودراهبر وجود دارد یکی از این
راهها خودکارآمدی است .خودکارآمدی یک سازه با اهمیت در زمینه تعلیم و تربیت است ( (Rahmani
 .)et al, 2015بندورا 4این سازه را وارد ادبیات روانشناسی کرد و آن توانایی ادراک شده فرد در انطباق
با موقعیت مشخص است .در این نظریه رفتار انسان برآیندی از تعامل سه جانبه میان عوامل محیطی،
عوامل شخصی و عوامل رفتاری در نظر گرفته میشود ) .(Lichvar, 2011اعتقادات خودکارآمدی به
انگیزش حاصل از هدفگذاری افراد ،میزان تالش آنها ،مداومت آنان در مواجه با مشکالت و
استقامتشان در برابر شکستها کمک میکند .افراد قویترکه توانایی خود را باور دارند در
تالشهایشان پایدارند ()2010( .)Salehi, Kareshki, Ahanchian and karimiMouneghi, 2012
 Kolassa& Bakkenاحساس اطمینان دانشجویان نسبت به تواناییها و تصور آنها از مهارتهای
پژوهشیشان را خودکارآمدی پژوهشی 5مینامند که نقش کلیدی در پیشبینی انجام پژوهش در افراد
دارد (.)Baltes, Hoffman-Kipp, and Weltzer-Ward, 2010
البته حائز اهمیت است که خودکارآمدی بیشتر از آنکه مجموعهای از رفتارها باشد به حیطه رفتار
خاصی اشاره دارد .به بیان کلی مفهوم خودکارآمدی باید زمینه رفتاری داشته باشد تا بتواند معنیدار
و قابلدرک شود ( .)Rezaeian , Zare-Bidaki Bakhtar and Hadimoghadam, 2015آموزشی که
تنها بر پایه حفظ کردن مطالب مندرج در کتب و مجالت کشورهای توسعهیافته باشد .نمیتواند در
حل مشکالت کشورهای درحالتوسعه کافی باشد .دانشجویان باید قدرت شناخت مشکالت و برطرف
کردن آنها با ارائه طرح تحقیقاتی را داشته باشند ( Davari , Danesh Kazemi , Aghili and
 .)Mozafari 2015نیومن هقت گام را برای پژوهش چه کمی و چه کیفی ضروری دانسته است که
عبارتند از :انتخاب موضوع ،طراحی مطالعه ،گردآوری دادهها ،تحلیل دادهها ،تفسیر دادهها ،و آگاه
ساختن دیگران) .(Lichvar, 2011شاخص خودکارآمدی پژوهشی ( Holden et al )1999شامل چهار
بٌعد خودکارآمدی در آمار و تحلیل ،خودکارآمدی در تلفیق ،خودکارآمدی در گردآوری و خودکارآمدی
در گزارشنویسی است .در واقع افزایش خودکارآمدی پژوهشی در دانشگاه باعث افزایش عملکرد در
1. self management
2. Self-control
3. interest in learning
4. Bandura
5. Reserarc self Efficacy
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زمینههای مختلف تحصیلی و بهطور خاص پژوهش میشود .پژوهشها حاکی از آن است که
خودکارآمدی پژوهشی باال عامل مهمی در اجرای موفقیتآمیز پژوهش در دانشجویان تحصیالت
تکمیلی و دنبال کردن آن محسوب میشود .سطح خودکارآمدی باال بهطور معنادار با دستاوردهای
علمی قوی و سطح خودکارآمدی پایین با دستاوردهای علمی ضعیف در ارتباط است ( Kareshki and
 .)Bahmanabadi, 2013رفتار و عملکرد اساتید و همچنین عملکرد همکالسیها نیز میتواند بر
خودکارآمدی دانشجویان اثرگذار باشد .مشاهده شکستها و موفقیتهای دیگران بهویژه زمانی خیلی
مهم است که افراد تجارب کمی در زمینه تکلیف داشته باشند .توسعه مهارتهای پژوهش یکی از
چالشبرانگیزترین وظایفی است که دانشجویان تحصیالت تکمیلی با آن مواجه هستند و این وظیفه
بهراحتی و بدون تجربیات عملی و مشارکت محققان و اساتید پرتجربه امکانپذیر نخواهد بود
( .)Hoveida and Molavi, 2008مطابق بررسیهای صورت گرفته ،معموالً ارزشیابی اعضای
هیئتعلمی در دانشگاههای مختلف جهان سه بخش آموزش ،پژوهش و عرضه خدمات تخصصی را در
برمیگیرد ،بخش پژوهش شامل مهارتهای تحقیق ،کشف ،ترویج و انتقال دانش ،انتشار کتاب ،مقاله،
برگزاری کارگاه ،کیفیت و کمیت پایاننامههای تحت راهنمایی ،تدوین و اجرای طرحهای پژوهشی،
عرضه خدمات تخصصی به گروهها ،دانشکده ،دانشگاه و جامعه میشود ( Torkzadeh, Marzoghi and
 .)Mohamadi, 2014تاگومری و بیشاپ نه بعد را در ادراک کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی در
بخش آموزش مؤثر دانستهاند که عبارتند از نقش حرفهای1؛ به اعتقاد دانیلسون ،نقش حرفهای استاد
شامل ،تدریس ،مشاوره ،یاری و خدمترسانی به دانشجویان ،فعالیتهای علمی و حرفهای او در وظایف
مدیریتی است ( .)Mohammadi and Ghazanfari, 2015ارتباطات ،2ارتباطات درون دانشگاهی نظامی
نظامی برای هماهنگی و یکپارچهسازی و ایجاد زمینه مشترک برای فعالیتهایی علمی است .مدیریت
ارائۀ دروس ،3ارائه و سازماندهی محتوای دروس ،بهکارگیری ابزار ارتباطی مناسب ،کاربست ابزارهای
ارزیابی دانشجویان و بهطور کل اقدامات الزم که موجبات مدیریت و اداره فعالیتهای کالسی را فراهم
میسازد (.)Sadler and Tsang, 2012
تدریس و هدایت4؛ دارابی و هانسون تدریس را هنر تسهیل عملکرد ،آموزش و رشد دیگران ،کمک به
فرد برای به فعل درآوردن پتانسیلهای بالقوه خود تعریف مینمایند که اهمیت زیادی در تصمیمگیری
و انتصاب و ترفیع استاد دارند ( .)Mohammadi and Ghazanfari, 2015شایستگی فرهنگی ،5توانایی
درک و برقراری ارتباط با افراد از نظامهای باوری و فرهنگی ،با توجه به عوامل مختلف تعریف میشود.
نظارت و تضمین کیفیت تدریس6؛ فعالیتهای که بهوسیله استادان برای نظارت بر جریان یادگیری
1. Professional Role
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3. Management of Course
4. Teaching Coaching
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دانشجویان ،بهمنظور اخذ تصمیمات آموزشی الزم و ارائه بازخورد مناسب به پیشرفت دانشجویان
صورت میگیرد نظارت و تضمین کیفیت تدریس گفته میشود .کیفیت بازخورد1؛ کیفیت بازخورد
شامل پذیرش دیدگاهها و انتقادات دانشجویان ،ارائه بازخورد مفید و سازنده به دانشجویان ،سریع و
مؤثر به پرسش دانشجویان پاسخ گفتن ،پیشنهاد راههایی به دانشجویان بهمنظور بهبود آموزشیشان
) .)Tagomori and Bishop, 2011تکالیف که ارتباط پایداری بین فرآیند یاددهی  -یادگیری و
ارزشیابی بهوجود میآورد .بسیاری از اساتید دانشگاهها تکالیف را ابزاری برای تقویت و یادگیری
دانشجویان بهحساب میآورند ( .)Ricard, 2011مدیریت کالس2؛ مورداستفاده قرار دادن فنون و ایجاد
و حفظ یک محیط سالم و خالی از مشکالت رفتاری است .مدیریت کالس ،توانایی استاد در سازماندهی
کالس و مدیریت رفتارهای دانشجویان است که برای کسب نتایج آموزشی مثبت ضروری است
( Caller and Kuzmits )1986( .)Wachtel, 2008هدف از ارزشیابی کیفیت عملکرد اعضای
هیئتعلمی را تشخیص و رفع نارسایهای ممکن و بهسازی آموزش میدانند ) Mohammadi and
 . )Ghazanfari, 2015ارزیابی دانشجویان از تدریس و آموزش استادان در ایجاد آگاهی برای یک
تدریس معتبر و مفید است و دانشجویان بهراحتی بیان میکنند که چه مسائلی به پیشرفت تحصیلی
آنها کمک میکند و چه چیزی مانع آن میشود ) .(Webster, 2009دانشجویان بهعنوان نیروی فعال
و محققان فردا میتوانند نقش مهمی در پیشرفت کشور ایفا نمایند زیرا آنها ارکان اصلی و اجرایی
پژوهش در دانشگاهها هستند .همچنین اعضای هیئتعلمی نقش محوری در ترغیب دانشجویان به
انجام تحقیقات دانشجویی دارند)  )Erfani et al, 2013(.(Rahmani, et al, 2015در مطالعه فراتحلیل
اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی نشان دادند که راهبردهای یادگیری دارای
اندازه اثر بزرگی بر پیشرفت تحصیلی فراگیران است .همچنین بین اندازههای اثر فراگیران دختر و
پسر تفاوت معناداری وجود نداشت )Salimi and Khodaparast, 2014( .اثر ارتباط استاد – دانشجو
بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی تربیتبدنی و علوم ورزشی
را مطالعه کردند نتایج پژوهش آنان بیانگر همبستگی مثبت و معنادار بین کیفیت ارتباط استاد –
دانشجو و کارآمدی پژوهشی دانشجویان بود )Mohammadi and Ghazanfari, 2015( .به بررسی
رابطه بین یادگیری خودراهبری و ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی پرداختند.
نتایج آنها نشان داد رابطه مثبت بین خودراهبری و ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای
هیئتعلمی وجود دارد )Rahmani et al, 2015( .پژوهشی مبتنی بر نقش واسطهای ارزشهای
تحصیلی در رابطۀ بین یادگیری خودراهبر دانشجویان و ادراک آنان از کیفیت عملکرد اعضای
هیئتعلمی ،انجام داد .نتایج نشان داد رابطۀ مثبت و معناداری بین یادگیری خودراهبر دانشجویان و
ادراک آنان از کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی وجود دارد (Mohammadi et al, 2015) .در مطالعه
1. Quality of Feedback
2. Classroom Management
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رابطه شایستگیهای دانشجویان با ادراک آنان از کیفیت عملکرد استادان به این نتیجه رسیدند که
میان شایستگیهای دانشجویان و ادراک آنان را کیفیت عملکرد استادان رابطه معنادار و مثبت وجود
دارد ،بهطوریکه هر چقدر شایستگیهای فنی ،زمینهای و رفتاری دانشجویان بر اثر کیفیت آموزش
بیشتر باشد ادراک آنها از کیفیت عملکرد استادان بیشتر و مثبتتر خواهد بود(Taghipoor, Abbsi .
) and Naeimi, 2017در پژوهشی به تحلیل رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی و مهارتهای یادگیری
خودراهبر در میان دانشجویان کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس پرداختند .نتایج آنها نشان داد بین
کیفیت خدمات آموزشی و یادگیری خودراهبر ،رابطۀ مستقبم و معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش
) (Kazemi, Heidari and Drees, 2017با عنوان بررسی مؤلفههای خودکارآمدی پژوهشی در
دانشجویان نشان داد که وضعیت خودکارآمدی و مؤلفههای آن در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی
در طیف متوسط قرار داشت .نتایج بیانگر آن بود که مشارکت دادن دانشجویان جهت اجرا یا همکاری
در طرحهای تحقیقاتی در ارتقاء مؤلفههای خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تأثیر بسزایی دارد.
درمطالعه ) (Garavand et al, 2018نقش تعامل تجربههای محیطی با میانجیگری باورهای
معرفتشناختی بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه چمران اهواز نتیجه
گرفتند که بین کیفیت محیط آموزشی و پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیالت
تکمیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(Hosseinitabaghdehi et al, 2018) .در پژوهشی به
بررسی رابطه بین یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی دانشجویان با نقش میانجی سواد اطالعاتی
پرداختند .نتایج آنها نشان داد رابطۀ مثبت و معناداری بین یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی
دانشجویان با نقش میانجی سواد اطالعاتی وجود دارد(Davarpanah, Hoveida and Sayadi, 2019) .
به بررسی رابطه بین یادگیری خودراهبری دانشجویان و کیفیت تدریس اساتید پرداختند .نتایج نشان
داد که یادگیری خودراهبری دانشجویان و کیفیت تدریس اساتید در حد متوسط به باال است و رابطه
معنادار بین یادگیریخودراهبری دانشجویان و کیفیت تدریس اساتید وجود دارد.
در پژوهشی( )Moghadamzadeh et al, 2019به بررسی رابطه بین یادگیری خودراهبر و یادگیری
سازمانی پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد رابطۀ مثبت و معناداری بین یادگیری خودراهبر و
یادگیری سازمانی در سازمانهای آموزشی وجود دارد .مطالعه (Haidari,Marzooghi and
) Keshavarzi, 2019تحت عنوان بررسی رابطه کیفیت تجارب یادگیری با خودکارآمدی پژوهشی و
استرس علمی دانشجویان نشان داد که کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان تأثیر مثبت و معناداری
بر خودکارآمدی پژوهشی و تأثیر منفی و معناداری بر استرس علمی دانشجویان دارد .استرس علمی
تأثیر معناد اری بر خودکارآمدی پژوهشی دارد .همچنین اثر غیرمستقیم کیفیت تجارب یادگیری بر
خودکارآمدی پژوهشی از طریق استرس علمی تأیید شد (Long, 2007).در مطالعهی مهارتهای
یادگیری خودراهبر دریافت که یادگیری خودراهبر ،فرآیندی مداوم است که هر فرد در طول زندگی
به آن نیاز دارد (Baltes and et al., 2010) .در بررسی خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دکتری در
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کالسهای پژوهشی غیرحضوری نتیجه گرفتند که خودکارآمدی پژوهشی رابطه مستقیمی با میزان
عملکرد پژوهشی دانشجویان دارد .بهطوریکه با افزایش خودکارآمدی پژوهشی ،عملکرد پژوهشی
افزایش مییابد و خودکارآمدی پایین باعث عدم تمایل به انجام پژوهش و مشارکتهای علمی و
همچنین پایین بودن یادگیری دانشجویان و عملکرد ضعیف آنان میشود(Lev, Kolassa and .
) Bakken, 2010به بررسی رابطه خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان و قضاوت اساتید از کارایی
آنان پرداختند .نتایج آنها نشان داد خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان بر قضاوت اساتید از کارایی
آنان رابطه مثبت و معناداری دارد .نتایج پژوهش ) (Hemmings and Kay, 2010با عنوان بررسی
خودکارآمدی پژوهشی ،انتشار دستاوردهای پژوهشی و توسعه حرفهای ،نشان داد خودکارآمدی
پژوهشی معیار پیشبینی کننده قوی ،برای تولیدات علمی پژوهشی است .باال بودن سطح
خودکارآمدی پژوهشی ،بهطور معنیداری با دستاوردهای علمی با کیفیت؛ و از طرفی پایین بودن
سطح خودکارآمدی ،با دستاوردهای علمی ضعیف در ارتباط است )Bandura, 2012( .در بررسی عوامل
مؤثر بر خودکارآمدی نشان داد افرادی که دارای خودکارآمدی باال هستند بر امور کنترل بیشتری
دارند (Borzone Valdebenito, 2017) .طی پژوهشی با عنوان ارتباط کیفیت تجارب یادگیری و
خودکارآمدی دانشجویان دریافت که بین ابعاد مختلف احساس خودکارآمدی در رفتارهای علمی و
تجارب علمی دوران تحصیل دانشجویان رابطه و معناداری وجود دارد (Sunal, 2020) .به بررسی
خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دکتری مشاوره پرداخت .او به این نتایج دست یافت که
خودکارآمدی پژوهشی مفهوم کلیدی نهتنها برای مربیان مشاور است ،بلکه زمینهای برای پیشرفت در
زمینه آموزش مشاوره است.
مرور پیشینه پژوهشی متغیرهای موردمطالعه بیانگر آن است که اگرچه در زمینه هر یک از متغیرها
بهصورت جداگانه مطالعاتی در گذشته انجام شده اسـت اما این سه متغیر در دانشگاههای کشور تا
کنون در قالب یک پژوهش مورد مطالعه قرار نگرفته است ،لذا با توجه به تعداد قابلتوجه دانشجویان
تحصیالت تکمیلی در سطح دانشگاه بوعلیسینا و کل کشور و اهمیت یادگیری خودراهبری و
خودکارآمدی پژوهشی این سرمایه عظیم انسانی و ضرورت مطالعه عوامل مؤثر بر آن پژوهش حاضر
طراحی شد .نتـایج ایـن پژوهش میتواند بـه توسعه و تدوین بهتر خطمشیهـا و سیاستگذاری در
بخـش آموزش و پژوهش این دانشـگاه و حتـی ارتقـای کیفـی خـدمات پژوهشی در تحقیقـات
دانشـجویی کمـک کنـد .همچنین بـا شناسـایی چـالشهـا و نقـاط ضـعف دانشـجویان در اجـرای
طرحهای تحقیقاتی ،میتوان مداخالت الزم را در جهت رفع موانع موجود بـه اجرا گذاشت.
بنابراین سؤال اصلی پژوهش اینگونه مطرح میشود :آیا کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی با نقش
میانجیگری خودکارآمدی پژوهش میتواند بر یادگیری خودراهبر دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشگاه بوعلیسینا تأثیر داشته باشد؟
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فرضیههای پژوهش
 .1کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی اثر مثبت ،مستقیم و معنادار بر یادگیری خودراهبر دانشجویان
دارد.
 .2خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان اثر مثبت ،مستقیم و معنادار بر یادگیری خودراهبر دانشجویان
دارد.
 .3کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی اثر مثبت ،مستقیم و معنادار بر خودکارآمدی پژوهشی
دانشجویان دارد.
 .4کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی بهواسطه خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان اثر غیرمستقیم
مثبت بر یادگیری خودراهبر دانشجویان دارد.
براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهشی موضوع و فرضیههای پژوهش مدل مفهومی بهصورت شکل
شماره 1ترسیم گردید.

خودکارآمدی پژوهشی
دانشجویان
کیفیت عملکرد
اعضای هیئتعلمی

یادگیری خودراهبر
دانشجویان

شکل ( :)1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،کمی و ازنظر هدف ،کاربردی است .روش بهکار رفته در این پژوهش ،توصیفی و از نوع
مطالعات همبستگی و مدلیابی معادالت ساختاری است .جامعه آماری مورد مطالعه دانشجویان
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تحصیالت تکمیلی دانشگاه بوعلیسینا به تعداد  4000نفر بودند ،برای برآورد حجم نمونه پژوهش از
جدول کرجسی و مورگان استفاده شد و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده  366نفر (جدول
شماره  )1بهعنوان اعضای نمونه انتخاب و موردبررسی قرار گرفت .ابزار گردآوری دادههای پژوهش
شامل سه پرسشنامه استاندارد است .1 :پرسشنامه یادگیری خودراهبر ) Fisher & King (2001؛ این
پرسشنامه دارای  39گویه بود که شامل سه مؤلفه در مقیاس پنج درجهای لیکرت (  5خیلی زیاد،
4زیاد3 ،متوسط2 ،کم و 1خیلی کم) تنظیم شده است ،Nadi et al (2008) .پرسشنامه فیشر و کینگ
را در ایران به فارسی ترجمه کردند و در پژوهش ) Hosseini (2018و ))2016( Nadi (2018
 Pourkarimiتأیید و استفاده شد .2 .پرسشنامۀ ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای
هیئتعلمی )Tagomeri and Bishab (2011؛ این پرسشنامه دارای  41گویه بود که شامل نه مؤلفه
(نقش حرفهای ،ارتباطات ،مدیریت ارائه دروس ،تدریس و هدایت ،شایستگی فرهنگی ،نظارت و تضمین
کیفیت ،تکالیف و مدیریت کالس) و براساس مقیاس پنج درجهای لیکرت تنظیم شده است .این
پرسشنامه در پژوهش ( Rahmani (2014و ( Mohammadi )2012تأیید و استفاده شد .3 .پرسشنامۀ
خودکارآمدی پژوهشی(Holden et al )1998؛ این پرسشنامه شامل  38گویه و چهار بعد و براساس
مقیاس پنج درجهای لیکرت تنظیم شده است .برای تعیین پایایی ابزار پژوهش از روش آلفای کرانباخ
استفاده شد؛ بنابراین ابزار مدنظر بر روی  30پاسخگو که بهصورت تصادفی انتخاب شده بودند ،اجرا و
سپس ضرایب پایایی محاسبه شد.
جدول ( :)1ضرایب پایایی ابزار پژوهش
1
2
3

متغیرها

تعداد سؤاالت

شماره سؤاالت

آلفای کرانباخ

کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی
خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان
یادگیری خودراهبر دانشجویان

41
38
39

1-41
1-38
1-39

0/89
0/90
0/77

جدول ( :)2شاخصهای برازندگی تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول ابزار پژوهش
1
2
3
4
5
6

شاخص

مالک

کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی

خی دو
درجه آزادی
نسبت

0/093
 2و کمتر
 0/05و
پایینتر
حداقل 0/9
حداقل 0/9

40/29
22
1/82
0/038

RMSEA

CFI
GFI

0/96
0/90
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جدول ( :)3شاخصهای برازندگی تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول ابزار پژوهش
1
2
3
4
5
6

شاخص

مالک

خودکارآمدی پژوهشی

یادگیری خودراهبر

خی دو
درجه آزادی
نسبت

 0/097و 0/087
 2و کمتر
 0/05و پایینتر
حداقل 0/9
حداقل 0/9

33/41
17
1/96
0/031
0/93
0/92

27/96
15
1/89
0/039
0/92
0/90

RMSEA
CFI
GFI

با توجه به نتایج حاصل از جدول شماره ( 3و  )2شاخصهای برازندگی در مدلهای اندازهگیری
تحلیل عاملی تأییدی ابزارهای پژوهش میتوان گفت ،نسبت خی دو بر درجه آزادی در تمامی مدلهای
اندازهگیری ابزارها نیز با توجه به مالک مدنظر بیانگر برازش مناسب مدل مفهومی ابزارها با دادههاست.
مقدار شاخص ( RMSEA )0/039در تمامی مدلهای اندازهگیری ابزارها در دامنه مالک قابلقبول
قرار دارد و این امر نیز گویای مقدار خطای قابلقبول در تمامی مدلهای اندازهگیری ابزارها است.
مقادیر شاخصهای ( GFI)0/90( CFI(0/92در تمامی مدلهای اندازهگیری ابزارها نیز با توجه به
مالک مدنظر مطلوب ارزیابی میشوند و نشانگر برازش مناسب تمامی مدلهای اندازهگیری ابزارها
است .بنابراین با توجه به نتایج مدلهای اندازهگیری ابزارها؛ میتوان گفت ،تمامی ابزارهای پژوهش
دارای برازش مناسب و پذیرفتنی (روایی) است .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آماری ضریب
همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تأییدی با بهرهگیری از نرمافزارهای آماری  SPSS v. 25و LISREL
 8.8استفاده شد.
یافتههای پژوهش
الف :توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه آماری

توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری براساس جنسیت در جدول  4ارائه شده است.
جدول ( :)4توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت
آماره

فراوانی

درصد

مرد
زن

164
202

44/8
55/2

جمع

366

100

جنسیت
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جدول ( )4نشان میدهد که  55/2گروه نمونه را زنان و  44/8درصد آنان را مردان تشکیل دادهاند.
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری براساس مقطع تحصیلی در جدول  5ارائه شده است.
جدول ( :)5توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب مقطع تحصیلی
آماره

فراوانی

درصد

کارشناسی ارشد
دکتری

194
172

53%
47%

جمع

366

100

مدرک تحصیلی

جدول ( )5نشان میدهد که  /53نمونه آماری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ،و  0/47دانشجوی
مقطع دکتری بودند.
ب :تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول ( :)6میانگین ،انحراف استاندارد ،ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش
ردیف

1
2
3

متغیر

کیفیت عملکرد
اعضای هیئتعلمی
خودکارآمدی
پژوهش
یادگیری
خودراهبری

کیفیت
عملکرد
اعضای
هیأت علمی

خودکارآمدی
پژوهش

میانگین

انحراف
استاندارد

3/16

0/040

-

3/08

0/045

*0/54

-

3/64

0/064

*0/68

*0/72

یادگیری
خودراهبری

-

ج :تحلیل ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

با توجه به نتایج جدول ( )6میتوان گفت :متغیرهای کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی ( )0/54و
خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان ( )0/68دارای رابطه مثبت و معنادار با متغیر یادگیری خودراهبر
در سطح  0/01میباشند .همچنین متغیر کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی دارای رابطه مثبت و
معنادار با متغیر خودکارآمدی پژوهشی ( )0/72در سطح  0/01است.
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ج :آزمون فرضیات پژوهش

نمودار ( :)2مدل تجربی با ضرایب استاندارد شده

نمودار ( :)3مدل تجربی با مقادیر شاخص T

فرضیه اول :کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی اثر مثبت ،مستقیم و معنادار بر یادگیری خودراهبر
دانشجویان دارد.
فرضیه دوم :خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان اثر مثبت ،مستقیم و معنادار بر یادگیری خودراهبر
دانشجویان دارد.
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جدول ( :)7ضرایب مسیر مستقیم کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی و خودکارآمدی پژوهشی بر یادگیری
خودراهبری دانشجویان
متغیر وابسته :یادگیری خودراهبری
متغیر مستقل

مسیر
استاندارد

T

کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی

0/51

8/75

خودکارآمدی پژوهشی

0/55

10/69

با توجه به نتایج حاصل از جدول ( )7میتوان گفت :متغیرهای کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی
با ضریب مسیر ( )0/51و مقدار تی ( )8/75و خودکارآمدی پژوهشی با ضریب مسیر ( )0/55و مقدار
تی ( )10/69دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنادار بر متغیر یادگیری خودراهبر در سطح  0/01دارد.
فرضیه سوم :کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی اثر مثبت ،مستقیم و معنادار بر خودکارآمدی پژوهشی
دانشجویان دارد.
جدول ( :)8ضرایب مسیر مستقیم کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان
متغیر وابسته :خودکارآمدی پژوهشی
متغیر مستقل

مسیر
استاندارد

T

کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی

0/56

8/28

با توجه به نتایج حاصل از جدول ( )8میتوان گفت :متغیر کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی با
ضریب مسیر مستقیم بهواسطه خودکارآمدی پژوهشی ( )0/56و مقدار تی ( )8/28دارای اثر مستقیم،
مثبت و معنادار بر متغیر خودکارآمدی پژوهشی در سطح  0/01دارد.
فرضیه چهارم :کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی بهواسطه خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان اثر
غیرمستقیم مثبت بر یادگیری خودراهبر دانشجویان دارد.
جدول ( :)9ضریب مسیر غیرمستقیم کیفیت عملکرد اعضاء هیئتعلمی بر یادگیری خودراهبربا
خودکارآمدی پژوهشی
متغیر میانجی :خودکارآمدی پژوهشی متغیر وابسته :یادگیری خودراهبر
متغیر مستقل
کیفیت عملکرد اعضای
هیئتعلمی

مسیر
استاندارد

T

0/308

6/56
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با توجه به جدول ( )9متغیر کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی با ضریب مسیر مستقیم بهواسطه
خودکارآمدی پژوهشی ( )0/308و مقدار تی ( )6/56دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنادار بر متغیر
یادگیری خودراهبر در سطح  0/01دارد.
جدول ( :)10ضرایب مسیر مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای مستقل بر یادگیری خودراهبر دانشجویان
متغیر وابسته :یادگیری خودراهبر
اثرات استاندارد شده

متغیر مستقل
مستقیم

غیرمستقیم

کل

کیفیت عملکرد اعضای
هیئتعلمی

0/51

0/308

0/818

خودکارآمدی پژوهشی

0/55

-

0/55

نتایج جدول ( )10نشان داد ،متغیر کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی دارای اثر مستقیم مثبت
( ،)0/51اثر غیرمستقیم مثبت ( )0/308و اثر کل مثبت ( )0/818و معنادار بر متغیر یادگیری
خودراهبر در سطح  0/01میباشد .متغیر خودکارآمدی پژوهشی دارای اثر مستقیم مثبت ( )0/55و
معنادار بر متغیر یادگیری خودراهبر در سطح  0/01میباشد .با توجه به اثرات کل متغیرهای مستقل
میتوان گفت متغیر کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی ( )0/818دارای بیشترین اثر و متغیر
خودکارآمدی پژوهشی ( )0/55دارای کمترین اثر بر متغیر یادگیری خودراهبر دارد
جدول ( :)11شاخصهای برازندگی تحلیل مسیر تأییدی
1
2
3
4
5
6
7

شاخص

مالک

برآورد

خی دو
درجه آزادی
نسبت

0/000
 2و کمتر
 0/05و پاینتر
حداقل0/9
حداقل0/9
حداقل0/9

112/33
71
1/58
0/045
0/94
0/92
0/90

RMSEA
CFI
GFI
AFGI

با توجه به نتایج حاصل از جدول ( )11میتوان گفت :نسبت خی دو بر درجه آزادی با توجه به
مالک مدنظر بیانگر برازش مناسب مدل مفهومی با مدل تجربی است .مقدار شاخص ()0/045
 RMSEAدر دامنه مالک قابلقبول قرار دارد و این امر نیز گویای مقدار خطای قابلقبول است .مقادیر
شاخصهای ( AGFI )0/90( GFI ( /92( CFI)0/94نیز با توجه به مالک مدنظر مطلوب ارزیابی شدند
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و نشانگر برازش مناسب مدل ساختاری است .بنابراین با توجه به نتایج ،مدل ساختاری پژوهش دارای
برازش مناسب و قابلقبول است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد رابطۀ مستقیم و معناداری بین کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی و
یادگیری خودراهبر دانشجویان وجود دارد ،این نتیجه پژوهش با یافتههای مطالعات

(Rahmani et

) al, 2015و ) (Mohammadi et al, 2016که دریافتند بین خودراهبری یادگیری دانشجویان با ادراک
آنان از کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ،همچنین مطالعه
( )Taghipoor et al., 2015که نشان دادند بین کیفیت خدمات آموزشی و یادگیری خودراهبر ،رابطۀ
مستقیم و معناداری وجود دارد ،همسو میباشد .نتایج پژوهش ) (Davarpanah, 2019نشان داد
یادگیریخودراهبری دانشجویان و کیفیت تدریس اساتید در حد متوسط به باال است و رابطه معناداری
بین یادگیریخودراهبری دانشجویان و کیفیت تدریس اساتید وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش
)(Haidari, Marzooghi and Keshavarzi, 2019بیانگر آن است که تجارب یادگیری دانشجویان هم
بهصورت مستقیم و هم بهصورت غیرمستقیم با واسطه استرس علمی بر خودکارآمدی پژوهشی
دانشجویان تأثر دارد .احساس اطمینان دانشجویان نسبت به توانایی شناسایی نیازهای آموزشی خود،
تعیین اهداف یادگیری ،پیگیری منابع و استراتژیهای یادگیری و نهایتاً ارزیابی نتایج یادگیری توسط
دانشجویان متأثر از کیفیت عملکرد اساتید میباشد که هم بهصورت مستقیم با آموزشهای صحیح بر
مسئولیتپذیری و مستقل بودن دانشجویان در فرایند یادگیری تأثیر دارند و هم بهصورت غیرمستقیم
با تأثیر بر نگرش مثبت به خودتنظیمی ،جهتگیری هدف و تفکر نقادانه منجر به یادگیری خودراهبر
دانشجویان میشوند.
تولید فزایندۀ دانش ،اطالعات و پیشرفت تکنولوژی سبب شده است عمر دانش و اطالعات بسیار
کوتاه باشد ،بنابراین برای چیرهشدن بر این شرایط بهجای انتقال مجموعهای از دانش و اطالعات به
دانشجویان باید آنها را تبدیل به فراگیرانی مادامالعمر کرد ) .)Moghadamzadeh, 2019از سوی
دیگر ،در هر جامعهای هدف نهایی آموزش عالی ،تدارک فرصتهای مناسب بهمنظور کسب دانش،
مهارت و نگرش در قالب شایستگیهایی خاص برای دانشجویان است ،بهنحویکه به آنان در اثربخشی
فعالیتهایشان و نیز ثمرهبخشی برای جامعه کمک کند ) .(Farrokh and Shahtalebi, 2018نتیجۀ
بهدستآمده ،مبیّن اهمیت یادگیری خودراهبری است ،طوریکه بهتدریج کنترل از استادان به
دانشجویان منتقل میشود .دانشجویان خودراهبر در یادگیری ویژگیهایی دارند که از سایر دانشجویان
متمایز هستند ،ازجمله این ویژگیها میتوان به خودکنترلی اشاره کرد ،یعنی دانشجویان خودراهبر
ال مستقل هستند که قادر به تجزیهوتحلیل ،برنامهریزی و اجرا و ارزیابی
در یادگیری ،افرادی کام ٌ
فعالیتهای یادگیریشان به شکل مستقل میباشند .بنابراین بهمنظور بهبود فرایندهای یادگیری
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خودراهبر در دانشجویان ،اساتید باید سعی کنند یک تسهیلکنندۀ خوب باشند و به دانشجویان بیشتر
در فرایند یادگیری کمک کنند ).(Davarpanah et al., 2019
نتایج نشان داد رابطۀ مستقیم و معناداری بین خودکارآمدی پژوهشی و یادگیری خودراهبری
دانشجویان وجود دارد .این نتیجه با یافتههای پژوهشهای قبلی همسویی دارد ،مثالً نتایج پژوهش
) (Garavand, 2014نشان داد خودکار آمدی پژوهش بر عملکرد آموزشی و پژوهشی تأثیر دارد.
) (Hossainitabaghdehi, 2018نیز به این نتیجه رسیدند که رابطۀ مثبت و معناداری بین یادگیری
خودراهبر و خودکارآمدی دانشجویان با نقش میانجی سواد اطالعاتی وجود دارد .همچنین نتایج
پژوهش ) (Kazemi et al, 2017نشان داد مشارکت دادن دانشجویان برای اجرا یا همکاری در طرحهای
تحقیقاتی در ارتقای مؤلفههای خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تأثیر بسزائی دارد) Sunal, 2020(.
به این نتایج دست یافت که خودکارآمدی پژوهش مفهوم کلیدی نهتنها برای مربیان مشاور ،بلکه
زمینهای برای پیشرفت در زمینه آموزش مشاور است (Berk, 2012) .در پژوهش خود دریافت که افراد
دارای خودکارآمدی باال بر امور کنترل بیشتری دارند و نتایج پژوهش ( )Erfani et al, 2013نشان داد
راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد .خودکارآمدی پژوهش ،انگیزۀ
یادگیرندگان را برای درگیری با مسئله ،شرایط نامطلوب موجود و چالشهای پیشرو ترغیب میکند.
دانشجویان با خودباوری باال ،پرانرژی نمایان میشوند و باور دارند که میتوانند بر مشکالت و چالشها
غلبه کنند .چنین باوری با تواناییهای شخصی در برخورد با محرکهای استرسزای محیطی همراه
است .افراد با خودکارآمدی باال به دلیل بهکارگیری تالش بیشتر و پافشاری بر حل مسائل ،به سمت
یادگیری خودراهبر حرکت میکنند .بنابراین ،با توجه به تحوالت صورت گرفته در حوزۀ دانش و
فناوری اطالعات و ارتباطات و اهمیت مباحثی همچون یادگیری خودراهبر ،یادگیری مادامالعمر و
نقش خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان در این زمینه ،ضروری است که با ایجاد شرایط و فراهم آوردن
زمینههای مناسب ،اعضای هیئتعلمی در امر تدریس و آموزش ،از آموزشمحوری به سمت پژوهش
محوری حرکت کنند.
پژوهش از ضروریات هر جامعه و از فرآیندهای و مهارتهای مهم و اساسی برای دانشجویان
به خصوص در مقاطع تحصیالت تکمیلی است که نقش مهمی در بهبود فرآیندهای آموزشی و گسترش
خدمات علمی و پیشرفت جامعه دارد و رفع موانع مربوط به آن از دغدغههای اساتید و دستاندرکاران
دانشگاهی و سیاستگذاری است( .)Abbaspour et al, 2019در واقع پژوهش یکی از مهمترین ارکان
رشد و توسعهی پایدار جوامع در دهههای آینده است .دراینبین ،دانشگاهها باید بیشتر از گذشته به
رشد و توسعه پژوهش و توانمندیها و شایستگیهای پژوهشی در اعضای خود بهویژه اعضای
هیئتعلمی و دانشجویان همت گمارند .زیرا بیتردید آینده متعلق به کشورهایی خواهد بود که در
زمینه انجام پژوهش و تولید علم و تبدیل آن به ثروت توانمندیهای قابلتوجهی داشته باشند.
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شایستگی پژوهش به معنی داشتن دانش در زمینه شیوههای پژوهش و مالحظات اخالقی در زمینۀ
مهارت چاپ و نشر دستاوردهای پژوهشی است (.(Kayzouri, Hoseini and Soleimani 2019
براساس نتایج بهدستآمده کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی اثر مثبت ،مستقیم و معناداری بر
خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دارد .این نتیجه پژوهش با نتایج مطالعات )(Garavand, 2010
مبتنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین کیفیت تدریس اساتید و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان،
) (Salimi and Khodaparast, 2015که همبستگی مثبت و معنادار بین کیفیت ارتباط استاد  -دانشجو
با خود کارآمدی پژوهشی دانشجویان را نشان دادند ،همخوانی وجود دارد .همچنین نتایج پژوهشهای
) (Garavand et al, 2016و ) (Garavand et al, 2018که رابطه مثبت و معنادار کیفیت محیط آموزشی
با خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان را نشان دادند با نتایج این پژوهش همراستاست .همچنین نتایج
پژوهش ) (Lev et al, 2010نشان داد بین خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان و قضاوت اساتید از کارایی
آنان رابطه مثبت و معناداری دارد (Paterson and Crawford, 1994) .نیز دریافتند که برقراری تعامل
مطلوب بین استاد و دانشجو ،باعث افزایش اعتمادبهنفس و انگیزه پژوهش در دانشجو میشود.
احساس اطمینان دانشجویان در خصوص تواناییها ،اعتمادبهنفس و انگیزه پژوهش و تصور آنان از
مهارتهای پژوهشی که ازجمله مهمترین عوامل مؤثر بر انجام پژوهش و خودکارآمدی پژوهشی در
دانشجویان میباشند ،تحت تأثیر کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی میباشد .در این خصوص ،اساتید
هم از طریق آموزش دانش نظری و مهارتهای عملی پژوهش به دانشجویان بر خودکارآمدی پژوهشی
آنان تأثیر دارند و هم از طریق ایجاد نگرش مثبت به پژوهش باعث افزایش عملکرد پژوهشی و در
نتیجه خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان میشوند .در واقع هرچه عملکرد اعضای هیأت علمی در
سطح باالیی باشد ،مهارتهای پژوهشی دانشجویان در تحلیل ،تلفیق ،گردآوری و گزارشدهی بیشتر
افزایش مییابد ،و با افزایش اعتمادبهنفس در این زمینه ،احساس خودکارآمدی پژوهشی آنان بیشتر
میشود .نهایت ًا با توجه به نتایج پژوهش نقش میانجیگری خودکارآمدی پژوهشی در رابطه بین کیفیت
عملکرد اعضای هیئتعلمی و یادگیری خودراهبری دانشجویان بهصورت مثبت و معنادار تأیید شد.
در تبیین این یافته پژوهش میتوان اینچنین بیان کرد که کیفیت عملکرد اساتید یکی از عوامل مؤثر
بر ایجاد ،حفظ و ارتقای خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان است؛ اینجاست که دانشجویان خودکارآمد
و جستجوگران فعال با دریافت استقالل و آزادی عمل از اساتیدشان ،با احساس اعتمادبهنفس الزم
برنامهریزی ،کنترل و چگونگی یادگیری را میآموزند و مسیر جستجوی علم و دانش را طی میکنند
و به یادگیرندگان خودراهبر تبدیل میشوند.
بهطورکلی میتوان گفت ،قابلیت اعضای هیئتعلمی ضامن بقا و تداوم نظام آموزشی و دستیابی
به هدفهای واال است .بنابراین هر چه قابلیت و توانمندی اعضای هیئتعلمی افزایش یابد ،به همان
میزان کیفیت تدریس و پژوهش بهبود مییابد و اعضای هیئتعلمی در انجام وظایف و فعالیت حرفهای
خود عملکرد بهتری خواهند داشت ( )Kayzouri et al., 2019و بهطور مستقیم منجر به افزایش کیفیت
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برون دادهای دانشگاه (دانشآموختگان و تولیدات علمی دانشگاه) خواهند شد .در واقع با وجود اعضای
هیئتعلمی توانمندتر در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،دانشجویان بهتر و بیشتر خواهند آموخت و
با کسب دانش و مجهز شدن به مهارتهای الزم عملکرد بهتری خواهند داشت .با توجه به رابطۀ
مستقیم و معنادار بین کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی با یادگیری خودراهبری و خودکارآمدی
پژوهشی دانشجویان ،توجه جدی به شایستگیهای علمی ،توانائیهای حرفهای و ویژگیهای
روانشناختی افراد هنگام جذب بهعنوان هیئتعلمی بهعنوان راهبردی مناسب برای ارتقا کیفیت
عملکرد آنان پیشنهاد میگردد .همچنین ایجاد مرکز توسعه حرفهای اعضای هیئتعلمی و توجه
حمایت از برنامههای توسعه حرفهای آنان ضروری است .پیشنهاد میشود اعضای هئیت علمی به ترویج
تفکر خودراهبری در یادگیری با توجه به ویژگیهای خودگردانی ،استقاللطلبی و مسئولیتپذیری
دانشجویان بپردازند .در این راستا اعضای هیئتعلمی بیشتر بر نقش تسهیلکنندگی در جریان
یادگیری تمرکز کنند و دانشجویان را در هنگام برخورد با مشکل حمایت نمایند و به ویژگیها و
نیازهای دانشجویان در ارائۀ خدمات آموزشی و پژوهشی توجه کنند .همچنین دانشگاه به تشکیل
کارگاهها و دورههای آموزشی برای اعضای هیئتعلمی با هدف آشنایی اساتید با رویکردها و روشهای
جدید تدریس و پژوهش بپردازند .با عنایت به رابطه مستقیم و معنادار بین خودکارآمدی پژوهشی و
یادگیری خودراهبری دانشجویان ،ازآنجاییکه شاید بسیاری از دانشجویان از اهمیت و تأثیر باورها و
رفتارهایشان بر عملکردشان آگاه نباشند و احتماالً ناخواسته به سمت بیتفاوتی نسبت به پژوهش
سوق داده شوند ،لذا برنامهریزی و اجرای کارگاههای آموزشی با هدف افزایش خودکارآمدی پژوهشی
پیشنهاد میگردد .پیشنهاد میشود اعضای هیئتعلمی آگاهی دانشجویان از انواع سبکهای یادگیری
و میزان آمادگی خودراهبری در یادگیری دانشجویان را باال ببرند و به ایجاد میل ،رغبت و انگیزه برای
پژوهش و مطالعه در میان دانشجویان بپردازند.
تأییدیه اخالقی

در مرحله اجرای تحقیق مالحظات اخالقی شامل جلب رضایت ،دادن اطمینان به آزمودنیها مبنی بر
محرمانه بودن پاسخهایشان و دادن اختیار برای خروج از پژوهش رعایت شد.
تعارض منافع
هیچگونه تعارضی در منافع بین نویسندگان وجود ندارد.
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