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 چکیده
 یپژوهش فرهنگ بین روابط در علمی نگارش توانمندی یگرواسطه نقش بررسی پژوهش کلی هدف

 حاضر عهمطال پژوهش روش. بود تکمیلی تحصیالت دانشجویان پژوهشی خودکارآمدی و دانشگاه
 بود شیراز دانشگاه تکمیلی تحصیالت از نفر 792 شامل پژوهش نمونه. بود همبستگی نوع از توصیفی

 هایقیاسم شامل پژوهش این ابزارهای. شدند انتخاب، ایطبقه تصادفی یریگنمونه روش از استفاده با که
 دانشجویان علمی نگارش توانمندی، (7122، رازی و کوکسال) دانشگاهی یپژوهش فرهنگ سنجش

 محاسبه از پس که بود( 2992، همکاران و صالحی) پژوهشی خودکارآمدی احساس و( 7127، پاینی)
 هایافته. شدند تحلیل ساختاری معادالت مدل از استفاده با هاداده و توزیع نمونه بین، هاآن پایایی و روایی
، p‹112/1نگارش علمی ) توانمندی بر معناداری و مثبت تأثیر دانشگاه یپژوهش فرهنگ که داد نشان

86/1=β خودکارآمدی( و ( 112/1پژوهشی›p ،77/1=β دارد. همچنین توانمندی نگارش علمی نیز )تأثیر 
ی دانشگاه پژوهش، فرهنگ عالوهبه( دارد. p ،27/1=β‹112/1پژوهشی ) خودکارآمدیمثبت و معناداری بر 

؛ دارد( p ،92/1=β‹112/1پژوهشی دانشجویان ) آمدیخودکارغیرمستقیم مثبت و معناداری بر  تأثیر
 از بیش پژوهشی خودکارآمدی احساس ایجاد بر هادانشگاه یپژوهش فرهنگ غیرمستقیم تأثیر، بنابراین

 هایندیتوانم و هامهارت رشد بسترساز تواندمی یپژوهش فرهنگ وجود، چراکه. است آنان مستقیم تأثیر
 هایتقابلی زمینه در افراد نگرش بر که یریتأث با عامل این و ستعال متون نگارش و پژوهش در افراد
 .دهدیم افزایش را آنان خودکارآمدی احساس، گذاردمی خود

پژوهش فرهنگ، علمی نگارش توانمندی، پژوهشی خودکارآمدی احساس کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
لکرد ع باید بتواند کیفیت عمهای جوامیستمس ینترمهمیکی از  عنوانبهنظام آموزش عالی 

یی که هافرصتدانشجوهای خود را باال برد تا بتواند موفقیت جامعه را از طریق پاسخ به 
، 2سینیوسف و ح، یاهایا، تضمین کند )صالح، شودیمایجاد  یالنشالتحصفارغ یلهوسبه

در حالی الزم در دانشجویان است. این  هایمهارت(. چنین موفقیتی نیازمند وجود 7122
 شیآموز هایمحیطکه  یابنددرمیالتحصیلی پس از فارغ دانشجویان از برخی است که

 تا شودمیموجب  امر پرورش نداده است و این هاآنالزم را در  هایمهارت هاآن
، 7تین)آس دبیا کاهش شانتخصصیخود در حوزه  هایمهارتنسبت به  هاآن نفساعتمادبه

(. در رابطه با دانشجویان تحصیالت تکمیلی فارغ از 7119، 9تیشا-المبرت، ؛ میلر7119
مهارت ، رشد کند هاآنکه باید در  اییعموممهارت ، تخصصی هر رشته هایمهارت

های آتی دانشجویان در انجام تواند نقش مهمی در موفقیتکه می پژوهش است
 یالتحصیلفارغاز های مختلف داشته و تمایل دانشجو را به انجام پژوهش بعد پژوهش

(. البته بالفعل کردن این مهارت 7114، 4مکلین-کاهن و هیسن، نیز افزایش دهد )فورستر
و استفاده از آن تا حدود زیادی به احساس دانشجو نسبت به توانایی خود در انجام 

 پژوهشی وی مربوط است. خودکارآمدیپژوهش یا به عبارتی احساس 
 8پژوهشی خودکارآمدی( احساس 2992 و 2969 و 9222) 2دیدگاه بندورا توجه بهبا 

 پژوهشی از ابتدای پژوهش هایفعالیتتواند به معنای ارزیابی و اطمینان به خود در انجام می
، 2لیتعریف گردد )، برای طرح اولیه تا نگارش و چاپ مقاله ریزیبرنامهو  گیریشکلیعنی 
تواند در احساس دانشجو پژوهشی می خودکارآمدی(. احساس 7121، 6؛ همینگز و کی7116

پژوهشی خود و رعایت اخالقیات پژوهشی یعنی ابعادی که مدنظر  هایمهارتنسبت به 
(. الزم به ذکر است که 2992، متجلی گردد )صالحی و همکاران، پژوهش حاضر است

 ،تواند ارتباط مثبتی با مشارکت مؤثر در انجام پژوهشپژوهشی می خودکارآمدیاحساس 
داشته  نآتی دانشجویا ایحرفه تصمیمات و عملکرد، عالیق توسعه، فیت عملکرد پژوهشیکی

 (.7111، 21گلسو و لنت ؛7112، 9باکن و بتز، ؛ مالیکین7121، باشد )همینگز و کی
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 عوامل مختلفی مانند تأثیرتحت  خودکارآمدیکه احساس  کردباید اذعان ، حالبااین
اهداف پیشرفت ، (2992، فیعی سروستانی و موسی پورش، یادگیری )تابع بردبار یهاسبک

رستمی ، لسانی، آموزش مهارت مدیریت زمان )درتاج، (2992، )سیفی و بازارویچ قادرف
ارزش تکلیف )سلطانی نژاد و ، (2997، پیشینه تحصیلی )یعقوبی و قالیی، (2997، نسب

ای الزم از سوی هبرخورداری از حمایت، فرهنگ حاکم بر دانشگاه، (2992، محمودی
تجربه مشارکت در ، تمایالت به انجام پژوهش، های پژوهشیکیفیت دوره، دانشگاه

ع ای و دسترسی به سایر منابمنابع کتابخانه، پژوهشی در حوزه تخصصی خود هایگروه
، 9؛ بالتس و همکاران7112، 7جونز و نیلسون، باهنر، ؛ الو7127، 2سالو و همکاران) است
 مدیخودکارآتوان گفت که برخی از عوامل مؤثر بر احساس می احتماالً، ینبنابرا؛ (7121

فرهنگ پژوهشی دانشگاه و توانایی پژوهش و نگارش متون علمی است که ، پژوهش
 شود.در دانشجویان ایجاد می پژوهشدر حوزه روش  آموزشیهای دوره یلهوسبه

های علمی تن انواع مختلف نوشتهتوانایی نگارش علمی اشاره به توانمندی دانشجو در نوش
ها است که در و رساله و مانند این نامهپایان، های پژوهشیطرح، مقاله، علمی یهاگزارشمانند 
باید نوشته شود تا فرد به سطحی از خبرگی در رشته  ازآنپستحصیل و  هایسالطول 

یبندی نویسنده به (. نگارش متون علمی مستلزم پا7129، 4تخصصی خود برسد )گپی و دیانا
ی و )گپ استچگونگی محتوا و روش انجام پژوهش ، یکسری قوانین در زمینه شکل نوشته

، تبازیابی اطالعا، ریزیبرنامههای شناختی مانند آن برداشتن گام نیازپیش ؛ که(7129، دیانا
، رونیبی های انگیزشی مانند اهداف درونی وو ارزیابی و توجه به جنبه مسئلهحل ، گذاریهدف

ها برای خودتنظیمی در امور نگارشی و مانند این خودکارآمدی، ارزش قائل شدن برای نوشتن
(. در این راستا باید افزود که ساختار انگیزشی نویسندگان و باور آنان درباره 7127، 2)پاینی است

حت ت ماهیت نوشتن و ساختار یک نگارش خوب انگیزه و توانمندی افراد را در نوشتن علمی
؛ هیدی 7111، 2؛ براننینگ و هورن7128، 8فیلیپپاکوس و گراهام، دهد )مک کارترقرار می تأثیر

انگیزه ، انگیزه درونی تأثیرتواند تحت ( و می7118، 9؛ پجارس و والیانتی7118، 6و بوسکوال
 (.7127، میزان تالش و مهارت در نگارش باشد )پاینی، بیرونی
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دهد که نگارش و انتشار متون علمی با موانعی ها نشان میالزم به ذکر است که بررسی
قدان ف، اندک بر پژوهش در دانشگاه تأکیدروبرو است که شامل رواج فرهنگ آموزش با 

دایر ) استها های مناسب در نگارش و مانند ایننبود استراتژی، در نگارش نفساعتمادبه
مرتبط با وضعیت فرهنگ پژوهشی را  هاآنتوان (. عواملی که می7122، و همکاران

دانشگاه دانست لذا یکی از عوامل مؤثر بر رشد توانمندی تولید علم دانشجویان 
 ی دانشگاه است.پژوهشتحصیالت تکمیلی فرهنگ 

های پژوهش در هر موسسه بوده رویکردها و شیوه کنندهتوصیف، یپژوهشفرهنگ 
تمایالت دانشگاهیان برای ، ایرشتهبینای و های رشتهها و ارزشایده دربرگیرندهو 

های تواند در آن قابلیتهای پژوهشی و محیطی باشد که پژوهشگر میمشارکت در پروژه
(. 7112، 9ایوانز ؛7124، 7؛ نادورین و آدب7122، 2پژوهشی خود را رشد دهد )پاپالمپو

اری با همکتواند محیطی را ایجاد کند که اساتید و دانشجویان ایجاد چنین فرهنگی می
 زشیآموای ایجاد کنند که به همه افراد سیستم های فکریها و سرمایهیکدیگر قابلیت

 (.7112، منفعت رساند )باکو
ی ژوهشپالزم به ذکر است که عوامل مختلفی در تسهیل و بسترسازی ایجاد فرهنگ 

همراه نقش دارد. ازجمله این عوامل شامل جو سیاسی آرام و پایدار و آزادی علمی به 
های الزم پژوهشی ایجاد زیرساخت، (7121، 4ساختار پاداش مناسب )لویس و سیمونز

ن منابع علمی و کردفراهم ، پژوهشی رسمی و غیررسمی هایگروهایجاد  ازجمله
هایی رشد ارزش ساززمینهتواند چنین شرایطی می ؛ که(7128، 2پیکتون) است، کاربردی

پژوهشی باشد و در تسریع پژوهش و  هایفعالیتدر  ویژهبهمانند مشارکت و همکاری 
ایجاد فرهنگ ، بنابراین؛ (7121، رشد کیفیت آن نقش داشته باشد )لویس و سیمونز

و احساس توانمندی پژوهشی و  هامهارترشد  ساززمینهتواند می هادانشگاهپژوهش در 
 .ستهای عالهمکاری برای انجام پژوهش

یان پژوهشی در دانشجو خودکارآمدیایجاد بستر توسعه ، شدهیانببا توجه به مطالب 
رایط محیط ش تأثیرو این تغییر نیز تحت  رشد تولیدات فردی و ملی باشد منشأتواند می

که در آن ارزشمند بودن  هادانشگاهوجود فرهنگ پژوهش در ، دانشگاه است. درواقع
هشی دانشجویان نهادینه های پژوهمکاری پژوهشی و بها دادن به رشد قابلیت، پژوهش
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پژوهشی باشد. به نظر  خودکارآمدیبر رشد احساس  مؤثریتواند عامل می، شده باشد
راد های افو توانمندی هامهارتتواند بسترساز رشد فرهنگی می، رسد که وجود چنینمی

که بر نگرش افراد در زمینه  یریتأثو این عامل با  ستدر پژوهش و نگارش متون عال
 قرار دهد. تأثیرآنان را تحت  خودکارآمدیاحساس ، گذاردهای خود میقابلیت

ی توانمند، دهد که در رابطه با هر یک از متغیرهای فرهنگ پژوهشها نشان میبررسی
های متعددی انجام شده پژوهشی دانشجویان پژوهش خودکارآمدینگارش علمی و 

( دریافتند که فرهنگ 7116) 7( و کاملر7128) 2لزیوسکا و الک مثالعنوانبهاست. 
، پژوهش گارناسیه، پژوهش رابطه معناداری با توانمندی نگارش علمی دارد. همچنین

( نشان داد که ارتباط معناداری بین 7122افشاری و همکاران )، (7122ریمیانا و افندی )
پژوهش ، عالوهبهپژوهشی دانشجویان وجود دارد.  خودکارآمدیفرهنگ پژوهش و 

( 7129) 4بای و کلریگو، (7122افشاری و همکاران )، (7122) 9ریمیانا و افندی، یهگارناس
پژوهشی دانشجویان  خودکارآمدینشان داد که رابطه معناداری توانمندی نگارش علمی و 

از آن است که تا کنون پژوهش به بررسی ارتباط  ها حاکیبررسی، حالبااینوجود دارد. 
پژوهشی  خودکارآمدیتوانمندی نگارش علمی و ، گاهیی دانشپژوهشفرهنگ  زمانهم

، ی و پژوهشیبا تکیه بر مبانی نظر، بنابراین؛ دانشجویان تحصیالت تکمیلی نپرداخته است
ی توانمندی نگارش علم، ی دانشگاهپژوهشهدف این پژوهش بررسی ارتباط بین فرهنگ 

ر قالب که د استاز پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیر خودکارآمدیو 
 نشان داده شده است. 2شکل 
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 روش
کاربردی و به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی ، پژوهش حاضر به لحاظ هدف

است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز بود 
ی تصادف یریگنمونهاند. روش تحصیل بودهمشغول به  2998 -2992که در سال تحصیلی 

، پرسشنامه 792 درنهایتپرسشنامه توزیع گردید و  911تعداد ساده بود که بر اساس آن 
 نمونه در تحلیل نتایج در نظر گرفته شد. عنوانبه

 یپژوهشاز پرسشنامه سنجش فرهنگ ، جهت بررسی فرهنگ پژوهش در دانشگاه
( استفاده شد. این پرسشنامه که با هدف بررسی 7122کوکسال و رازی ) 2دانشگاهی
 زنظرانسبت به شرایط حاکم بر دانشگاه  کنندگانمشارکتی و نگرش پژوهشتجارب 

مخالفم تا کامالً موافقم  از کامالً ایینهگز 2اهمیت به پژوهش بر اساس طیف لیکرت 
ر تنها از ( روایی این ابزا7122طراحی شده است. بر اساس گزارش کوکسال و رازی )

این حوزه  نظرانصاحب نظراعمالطریق بررسی روایی محتوایی و نظرخواهی و 
گزارش  99/1قرار گرفته و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  ییدتأو  موردبررسی

رسی قرار گرفت. نتایج بر موردبررسیشده است. در این پژوهش روایی و پایایی این ابزار 
پژوهش حاضر از روایی سازه استفاده شد و نتایج نشان داد که ضریب روایی این ابزار در 

 است 1112/1با سطح معناداری  22/1تا  96/1روایی این ابزار بر اساس تحلیل گویه بین 
که این نشانگر سطح مطلوب روایی است. پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 

 است. ظرموردنسطح مطلوب پایایی ابزار بیانگر  آمدهدستبهبه دست آمد که نتایج  67/1
( 7127ای که پاینی )بررسی توانمندی نگارش علمی دانشجویان از پرسشنامه منظوربه

میزان ، انگیزه بیرونی، استفاده شد. این پرسشنامه شامل ابعاد انگیزه درونی، ساخته بود
کامالً مخالفم بود.  کامالً موافقم تا ایینهگز 2تالش و مهارت در نگارش با طیف لیکرت 

( بررسی شد. پایایی این ابزار بر اساس 7127پاینی ) وسیلهبهروایی و پایایی این ابزار 
ی بررس تأییدی. روایی این ابزار از طریق تحلیل عامل است 92/1ضریب آلفای کرونباخ 

 -49/1انگیزه بیرونی بین ، 67/1 -46/1بار عاملی بعد انگیزه درونی بین  ؛ کهشده است
به دست  69/1 -47/1و مهارت در نگارش بین  62/1 – 82/1میزان تالش بین ، 28/1

(. در این پژوهش نیز روایی و پایایی ابزار بررسی گردید. روایی 7127، آمده است )پاینی
این ابزار با استفاده از تحلیل گویه بررسی و نتایج نشان داد که ضریب روایی ابزار برای 

                                                                                                                                        
1. research culture questioner 
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میزان تالش بین ، 28/1 -84/1انگیزه بیرونی بین ، 87/1 -49/1ین بعد انگیزه درونی ب
برای کلیه  1112/1با سطح معناداری  64/1 -89/1و مهارت در نگارش بین  89/1– 49/1
به دست آمد  97/1ضریب آلفای کرونباخ  برحسبو ضریب پایایی آن نیز  است هایهگو

 که حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه است.
پژوهشی دانشجویان نیز از پرسشنامه صالحی و همکاران  خودکارآمدیجهت ، عالوهبه

عامل بوده که بسته به ماهیت پژوهش  2گویه و  22( استفاده گردید. این ابزار شامل 2992)
گویه و اخالق پژوهش  2دو عامل مهارت و تبحر که شامل  موردبررسیحاضر و موضوع 

 دیتأییروایی این ابزار از طریق تحلیل عاملی قرار گرفت.  مورداستفادهگویه  4شامل 
 -42/1بوده و بعد اخالق بین  29/1 – 21/1بررسی شد. بار عاملی بعد مهارت و تبحر بین 

. پایایی ابزار نیز از طریق آلفای کرونباخ بررسی شده است و ضریب آن برای است 86/1
 .(2992، لحی و همکارانبه دست آمده است )صا 69/1و  28/1هر یک از ابعاد به ترتیب 

ه تحلیل گویه بررسی گردید ک یلهوسبهدر این پژوهش روایی ابزار بررسی شد. روایی آن 
 ینبو برای بعد اخالق  29/1 -21/1برای بعد مهارت و تبحر بین  آمدهدستبهضریب 

و پایایی کل پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بررسی که به  است 67/1تا  22/1
به دست آمد. الزم به  27/1و  29/1یب برای هر یک از ابعاد مهارت و تبحر و اخالق ترت

و  Lisrel 8.8و  72نسخه  spss افزارهاینرماز  هاداده وتحلیلیهتجز منظوربهذکر است که 
آماری توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی  هایروش، همچنین

 پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده گردید.شامل ضریب همبستگی 

 هایافته
توانمندی نگارش ، در خصوص بررسی فرهنگ پژوهش هدف پژوهشتأمین  منظوربه

مدل » از، پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز خودکارآمدیعلمی و 
اما قبل  ؛ه شدتعیین روابط علی بین متغیرهای پژوهش استفاد یبرا« معادالت ساختاری

میانگین و انحراف و استاندارد و همبستگی بین متغیرها ، مدل و برازش آن یارائهاز 
 توانمندی نگارش علمی و، فرهنگ پژوهشمحاسبه گردید. نتایج نشان داد که میانگین 

و این به معنی وضعیت نسبتاً مطلوب  است( 9میانگین ) ازحدبیشپژوهش  خودکارآمدی
 (.2 جدول) در این زمینه استدانشگاه شیراز 
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 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش .4 جدول

فرهنگ 
پژوهش در 

 دانشگاه

 متغیر پژوهشی خودکارآمدی توانایی نگارش علمی
 

 آمار توصیفی
میزان 
 تالش

انگیزه 
 بیرونی

 خودکارآمدی
انگیزه 
 درونی

 اخالق مهارت

 میانگین 27/9 98/9 42/9 44/9 86/9 98/9 74/9

 داستاندار انحراف 96/1 24/1 92/1 22/1 82/1 17/2 42/1

 حداقل 2 2 2/2 89/2 26/2 2 7
 حداکثر 2 69/4 62/4 2 2/2 67/4 68/4

عاد ی با ابپژوهشفرهنگ نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که  
ونی و میزان تالش( انگیزه بیر، خودکارآمدی، نگارش علمی )انگیزه درونی یتوانمند

مهارت و اخالق( با توانمندی نگارش علمی )مدی پژوهش آکاردهمچنین بین ابعاد خو
 (.7 جدول) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد

 ماتریس ضرایب همبستگی ابعاد پژوهش .3 جدول
 2 7 9 4 2 8 2 6 9 

2 2         

7 99/1** 2        

9 94/1** 68/1** 2       

4 79/1** 62/1** 22/1** 2      

2 42/1** 29/1** 49/1** 92/1** 2     

8 99/1** 41/1** 96/1** 92/1** 91/1** 2    

2 44/1** 29/1** 24/1** 96/1** 64/1** 89/1** 2   

6 94/1** 44/1** 44/1** 97/1** 64/1** 82/1** 22/1** 2  

9 99/1** 99/1** 98/1** 77/1** 82/1** 29/1** 22/1** 21/1** 2 

*12/1P< ،**12/1P< 
، = انگیزه بیرونی4، = انگیزه درونی9= توانمندی نگارش علمی 7 یدانشگاه پژوهشی= فرهنگ 2 ته:کن

= رعایت 9، = مهارت انجام پژوهش6، پژوهشی خودکارآمدی= 2، = مهارت پژوهش8، = میزان تالش2
 اخالق پژوهش.

مدل  کارگیریهببا  هاآنروابط علی بین ، پس از بررسی روابط همبستگی متغیرها
معادالت ساختاری بررسی شد. نتایج حاصل از مدل ساختاری متغیرهای پژوهش بر 
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فرهنگ پژوهش ارتباط مثبت و  نتایج نشان داد که .بررسی گردید t- valueاساس مقادیر 
 پژوهشیو همچنین فرهنگ ( t- value=  46/9)معناداری بر توانمندی نگارش علمی 

و  (t- value= 76/7) یپژوهش خودکارآمدیمعناداری بر  دانشگاهی ارتباط مثبت و
 -t= 49/2) یپژوهش خودکارآمدیتوانمندی نگارش علمی ارتباط مثبت و معناداری بر 

value)  .روابط ساختاری بر اساس ضرایب معناداری نشان داده شده  7 شکلدر دارد
اداری ه به ضرایب معنبا توج .استمتغیرهای پژوهش است که حاکی از روابط معنادار بین 

ی پژوهش خودکارآمدیی دانشگاه بر احساس پژوهشفرهنگ  اثر مستقیم، آمدهدستبه
 .است 92/1توانایی نگارش علمی  واسطهبهاست و اثر غیرمستقیم آن  77/1دانشجویان 

 

 اصلی بر اساس ضرایب معناداری یهامدل ساختاری با مؤلفه .3شکل 

برازش  دهندهنشانبرازش مدل علی پژوهشی  هایشاخصنتایج حاصل از بررسی 
 (.9مناسب مدل است )جدول 

 های برازش مدل نهاییشاخص .2جدول 
2χ  Df /df2χ RMSEA IFI CFI NNFI NFI 

99/746 211 46/7 122/1 92/1 92/1 94/1 92/1 

توانمندی  
نگارش  

 علمی

دکارآمدی  خو
 پژوهش

فرهنگ  
 پژوهشی

 انگیزه درونی
 

 خودکارآمدی
 

 انگیزه بیرونی
 

 میزان تالش
 

68/0 

52/0 

22/0 

32/0- 

43/0 
76/0 

88/0 

81/0 

64/0 

 مهارت 87/0
 

 اخالق
 

59/0 

43/0 

35/0 

39/0 

51/0 

70/ 

58/0 

39/0 

36/0 

d1 

d2 

d3 

d4 

d5 

d6 

d7 

d8 

d10 

d13 

Chi-Square= 97/841  df= 181  P-value=  1111/1 RMSEA= 198/1  
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 گیریبحث و نتیجه

یالت تکمیلی تحصمهم و اساسی که دانشجویان  هایمهارت ازجملهدر دوران حاضر 
، )بوید ستاپژوهشی متناسب با رشته و تخصص آنان  هایمهارتکسب ، بایستی بیاموزند

 ندهکنتعیینی دانشگاه پژوهش(. در این میان فرهنگ 7112، النک فورد و ویکوف، گلدهابر
پژوهشی و حتی اجرایی ، آموزشینوع رویکرد دانشگاه به میزان توجه و اهمیت مسائل 

ی و توانمندی نگارش علمی پژوهشپژوهش حاضر بین فرهنگ  نتایجاست. بر اساس 
گاه ی دانشپژوهشدانشجویان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بدین معنا که فرهنگ 

و نحو استفاده و  (7112، های فکری دانشگاه )باکوها و سرمایهقابلیت دهندهنشان
 هایمهارتساز رشد زمینه ،فرهنگ مناسب پژوهشی درواقعتخصیص بهینه آن است. 

های پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در انجام توانمندی ایجادکنندهپژوهشی و 
 ،های این پژوهشیافته بنا بر. استاثربخش  ایگونهبهی پژوهشهای ها و پروژهطرح

 هایمهارته درونی دانشجویان برای کسب فرهنگ پژوهشی دانشگاه بر روی انگیز
ها و میزان تالش برحسبانگیزه بیرونی در آنان  ایجادکنندهدارد و  تأثیری نگارش علم

 کنندهینتعیفرهنگ پژوهشی دانشگاه  دیگرعبارتبه؛ است، کنندهایی که کسب میمهارت
 هایی که در محیطپژوهشی بر اساس انگیزه هایمهارتمیزان تالش دانشجویان در کسب 

عه و توس، بنابراین نقش فرهنگ در رشد؛ استبیرونی گردد در ابعاد درونی و ایجاد می
های این ه. یافتاستبارز و بسیار با اهمیت  ایگونهبهها ارتقاء ابعاد کمی و کیفی پژوهش
؛ لوئیس و 7112، ؛ ایون7127، های )سالو و همکارانبخش از پژوهش همسو با یافته

 .تاس( 7122، ؛ دیر و همکاران7127، ؛ پاینی7121، سیمونز
پژوهشی ارتباط مثبت و  خودکارآمدیی دانشگاهی و پژوهشهمچنین بین فرهنگ 

همکاری ، به ارزشمند بودن پژوهش هادانشگاه هرقدرکه  صورتبدینمعناداری وجود دارد. 
ام مهم گ، های پژوهشی دانشجویان توجه کنندپژوهشی و همچنین بها دادن به رشد قابلیت

ژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی برداشته شده پ خودکارآمدیو مؤثری در جهت 
شجویان های دانتوانمندی بر توسعه کیفی پژوهش بنابراین با ارائه راهکارهای سازنده؛ است

را هر چه بیشتر با بسترسازی فرهنگی مناسب فراهم  هاآن خودکارآمدیافزود و زمینه 
ثربخشی برخوردار بوده و با پژوهشی ا هایمهارتساخت. در چنین محیطی دانشجویان از 

ها در انواع مختلف بنیادی و کاربردی خواهند رعایت اصول اخالقی اقدام به انجام پژوهش
فراهم ساختن منابع مالی و ، (7124، . حمایت مدیران دانشگاه )کارسون و همکارانکرد
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ی پژوهش هایها در کنار ایجاد زیرساختمادی و کالبدی؛ ایجاد انگیزه مشارکت در پژوهش
 ،های درس اساتید )لوئیس و سیمونزبر انجام پژوهش در کالس تأکید(؛ 7128، )پیک تون

 درنتیجهپژوهشی و  هایمهارتساز کسب ( برخی اقدامات اساسی است که زمینه7121
های این بخش از پژوهش با نتایج پژوهشی دانشجویان خواهد بود. یافته خودکارآمدی

( و 7128پیک تون )، (7124کارسون و همکاران )، (7122دی )های ریمینا و افنپژوهش
بین توانمندی  آمدهدستبه. همچنین بر اساس نتایج است( همسو 7121لوئیس و سیمونز )
پژوهش دانشجویان تحصیالت تکمیلی ارتباط مثبت و  خودکارآمدینگارش علمی و 

یشتری در جهت کسب دانشجویان تالش ب هرقدر دیگرعبارتبه؛ معناداری وجود دارد
نگارش علمی متون تخصصی را کسب  هایروشو اصول و  کنندپژوهشی  هایمهارت

پژوهشی بیشتری برخوردار خواهند بود. همچنین این مهم به انگیزه  خودکارآمدیاز ، کنند
دانشجویان از انگیزه بیشتری در ابعاد مختلف درونی و  هرقدرفراگیران نیز ارتباط دارد. 

 اینهگوبهرا  خودکارآمدیپژوهشی مربوط به  هایمهارتمطمئناً ، خوردار باشندبیرونی بر
و در عرصه عمل متعهد به اصول اخالقی پژوهش خواهند  کرداثربخش کسب خواهند 

نگارش علمی اصول نگارش متون علمی را کسب  هایمهارتزیرا در فرآیند کسب ؛ بود
ش از های این بخات خود پایبند هستند. یافتهاند و با رعایت اخالق پژوهشی به تعهدهکرد

، (7122افشاری و همکاران )، (7122ریمیانا و افندی )، های گارناسیهپژوهش همسو با یافته
 .است( 7129بای و کلریگو )

 واسطهبهی دانشگاه هم پژوهشهای این پژوهش فرهنگ بر اساس یافته، همچنین
 رطوبهتکمیلی و هم بدون واسطه و  توانمندی نگارش علمی دانشجویان تحصیالت

گردد. بر پژوهشی دانشجویان می خودکارآمدیموجب رشد احساس  تواندیممستقیم 
 دکارآمدیخوی بر احساس پژوهشغیرمستقیم فرهنگ  تأثیر آمدهدستبه هاییافتهاساس 

د قص بنابراین اگر مراکز آموزش عالی؛ مستقیم است تأثیرپژوهشی دانشجویان بیشتر از 
 مؤثر یکی از عوامل عنوانبهخود دارند بایستی  یهاپژوهشارتقاء سطح کیفیت و کمیت 

 ؛ کهپژوهشی دانشجویان خود کار کنند خودکارآمدیبر این امر بر روی احساس 
گاه ی دانشپژوهشتقویت فرهنگ ، دانشجویان خودکارآمدیراه رشد احساس  ترینیعسر
انجام  و شناسیروشو عملی دانشجویان در حوزه توجه بیشتر به دانش نظری  درنتیجهو 

ستی بای هادانشگاهرشد توانایی نگارش علمی آنان است. در این راستا  منظوربهپژوهش 
با  یاهدورهبا برگزاری ، صحیح در این زمینه و همچنین ریزیبرنامهو  گذاریسیاستبا 



 3189 زمستان/ 74ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در  39

رب نظری و عملی در تجا، پژوهشی یهاهستهو  هاگروهو ایجاد  پژوهشکیفیت روش 
 عملکرد آنان درنتیجهحوزه پژوهش برای دانشجویان ایجاد کنند و از این طریق نگاه و 

صرفاً بر روی بعد  هادانشگاهرا در زمینه پژوهش ارتقاء دهند. این در حالی است که اگر 
نگرشی و روانی دانشجویان در جهت تغییر نگاه آنان به توانمندی خود در عرصه پژوهش 

پژوهشی  خودکارآمدیبه رشد احساس  ترییطوالن زمانمدتاحتماالً در ، ار کنندک
است که پژوهش حاضر با  ذکرقابلدانشجویان دست خواهند یافت. در پایان 

یک ابزار خودسنجی  عنوانبهاستفاده از پرسشنامه  ازجملهمواجه بوده  هایییتمحدود
را با  ریپذیتعمیمپاسخ ندهند و  االتسؤدقیق به  صورتبه گویانپاسخکه ممکن است 

 .کنداحتیاط همراه 
 هادانشگاههای آتی به بررسی این مدل در سایر گردد که در پژوهشپیشنهاد می

پژوهشی  خودکارآمدیتوان به بررسی پدیدارشناسانه می، پرداخته شود. همچنین
تون ز نگارش مدانشجویان تحصیالت تکمیلی پرداخته شود و یا تجارب زیسته آنان ا

تری عوامل مؤثر بر این دو مهم بررسی شود. قرار گیرد تا با دید جامع موردبررسیعلمی 
 هادانشگاهی کارآمد در پژوهشتوان به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد فرهنگ می عالوهبه

 پرداخته شود.

 سپاسگزاری

ر ان دانشگاه شیراز که دکه از مسئوالن و دانشجوی دانندیمنویسندگان مقاله بر خود الزم 
 تشکر و قدردانی به عمل آورند.، الزم را به عمل آوردند هاییهمکارانجام این مطالعه 

 منابع
های یادگیری (. رابطه سبک2992. )ر .س، موسوی پور و ،.م، شفیعی سروستانی ،.ف، تابع بردبار

 هاینظامدر  پژوهشپژوهشی.  خودکارآمدیای با نقش واسطه پژوهیآیندهو قابلیت 
 .222-92، (49)27، آموزشی

مدیریت زمان بر  هایمهارت آموزش تأثیر(. 2997. )ع، رستمی نسب و ،.م ،لسانی ،.ا، درتاج
نشریه پژوهش در . دانشگاه شهید باهنر کرمان شناسیرواندانشجویان  خودکارآمدی

 .28-49، (72) 2، آموزشی هاینظام
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ای ارزش تکلیف در رابطه بین (. نقش واسطه2992. )ک، محمودی و .م، سلطانی نژاد
، (41) 27 ،آموزشی هاینظامنشریه پژوهش در  ضی.و نگرش نسبت به ریا خودکارآمدی

92-212. 
(. رابطه بین اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی: بررسی 7126. ).ق، بازارویچقادر  و .م، سیفی

-2782 ،27، آموزشی هاینظامپژوهش در تحصیلی.  خودکارآمدی گریمیانجینقش 
2721. 

(. اعتباریابی مقیاس 2992. )ح، کریمی مونقی و م.، آهنچیان ،.ح، کارشکی ،.م، صالحی
های علوم پزشکی و پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه خودکارآمدی

 .419-998، (8)27، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیفردوسی مشهد. 

، خودکارآمدی، (. ارزیابی مدل علَی روابط بین پیشینۀ تحصیلی2997. )ب، قالیی و .ا، یعقوبی
 هاینظامنشریه پژوهش در ، تحصیلی در دانشجویان اهداف عملکردی و پیشرفت

 .221-92، (79) 2 ،آموزشی
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