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چک يه
امروزه الزمه موفقیت در عرصه یادگیریهای دانشگاهی و سازمانی ،بهروز بودن دانش
 در يفت مقيل 3131/13/13 :
 پذ رش مقيل 3131/13/33 :

و مهارت و خودراهبر بودن فراگیران است و یادگیری خوودراهبر بوهعنووان موضووعی
کلیدی در نظامهای آموزش عالی ،توجه را بهسوی خود معطوف نموده است .یوادگیری
خودراهبر که برگرفته از آموزش بزرگساالن است ،تحت تأثیر متغیرهوای دیگوری نیوز
قرارگرفته و با آنها در ارتبوا اسوت کوه اثرب شوی تودریت اسواتید و خودکارآمودی
پژوهشی ازجمله آنها میباشند .بر این اساس ،پژوهش حاضر باهدف بررسوی روابو
اثرب شووی توودریت اسوواتید بووا خودکارآموودی پژوهشووی و یووادگیری خووود راهبوور در
دانشجویان انجام شد .روش پژوهش ،توصیفی  -همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش،
کلیه دانشجویان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی  3141-49بودند ( 0066نفور کوه بوا
استناد به جدول مورگان و با استفاده از روش نمونهگیوری ببقوهای نسوبتی 341 ،نفور
بهعنوان نمونه انت اب شدند .ابزارهای پژوهش سه پرسشونامه اسوتاندارد اثرب شوی
تدریت (صفری ، 3146 ،خودکارآمدی پژوهشی (بیشک و همکواران  3440 ،و یوادگیری
خودراهبر (فیشر و کینگ  3636 ،بودند که روایی و پایایی آنها بررسی و تأییود شود.
جهت تجزیهوتحلیل دادهها نیز از مدلیابی معادالت سواختاری اسوتفاده شود .یافتوههوا
حاکی از آن بودند که اثرب شی تدریت اساتید بوا خودکارآمودی پژوهشوی و یوادگیری
خودراهبر رابطه مثبت و معنیدار دارد .همچنین خودکارآمدی پژوهشی در رابطوه بوین
اثرب

شی تدریت اساتید و یادگیری خودراهبر ،نقش میانجی را ایفا میکند.

Biannual Journal of

Training & Learning
Researches
)(Daneshvar-e-Raftar
Vol. 13, No. 2, Serial 24
Autumn & winter
2016-2017

کل يواژههي :اثرب شی تدریت ،خودکارآمدی پژوهشی ،یادگیری خودراهبر

57

Downloaded from tlr.shahed.ac.ir at 22:34 IRDT on Tuesday August 21st 2018

پژوهشهای
آموزش و یادگیری

رابطهه اثربخشهه تههير

اسههيت ي بههي

دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری /دوره  ،11شماره  ،2پیاپی  / 22پائیز و زمستان 1115
Biannual Journal of Training & Learning Researches / Vol. 13, No. 2, Serial 24 / Autumn & Winter 2016-2017

مقيم
یااادریری دااودرا ر 1کااه رااا ی ااه نااا «یااادریری
چگونگی یادریری» دوانده مایشاود [ ،]1عاامیی مماد در
آموزش و یادریری زرگساالن در نظر ررفته مایشاود []2
و ااهعنااوان فرآیناادی کااه در آن ،یادریرناادران م ا و یت
شناسایی نیاز ا ،تدوین ا داف ،تعقیب استراتژی ا و مناا
و ارزیااا ی نتاااید یااادریری دااود را اار عمااده ماایریرنااد،
تعریاا شااده اساات []3؛ ااهع ااار دیگاار ،در یااادریری
دااودرا ر ،دااود فاارد ا ااداف یااادریری را تعیااین ،روش
پژو ش مناسب را انتخاب و نتاید یادریری را ا یاا ادون
کمک مر یان ،ارزیاا ی مایکناد [ .]4یاادریری داودرا ر،
شامل دود مدیریتی ،دود نظاارتی و داود انگیازهد ای و
تالشگری است [ .]5پژو شگران این حوزه ،مزایای زیاادی
رای یاادریری داودرا ر رشامردهاناد ازجمیاه :افازایش
اعتماد ااهنفا  ،اسااتقال  ،انگیاازه و توسااعه ممااار اارای
یاادریری مااادا ا عماار [ .]7مچناین یااادریری دااودرا ر،
یادریرندران را قادر میسازد تا متر یاد گیرناد و ررفیات
یشتری را رای یادآوری مطا ب در دوره زمانی طوالنیتار
داشته اشاند [ .]6در را طاه اا ویژرای اای دموررافیاک،
تومااا  ،ریااو و وارد ]8[ 2در پااژو ش دااود ،را طااه ااین
جن یت ،سن و آمادری رای یادریری دودرا ر را ررسی
نمودند .نتاید حاکی از آن اود کاه یادریرنادران م انتار
آمااادری یشااتری ن ا ت ااه جااوانتر ااا اارای یااادریری
دودرا ر داشتند .ر ایان اساا  ،ارت ااع معنایداری این
آمادری رای یادریری داودرا ر و سان فراریاران وجاود
داشت و ی ارت اع ین جن یت و آماادری ارای یاادریری
دودرا ر ،معنیدار نشد .هایانترتیاب ،اه نظار مایرساد
یادریری دودرا ر هعنوان یکای از ممادتارین عوامال در
نظا ای آموزشی امروز ،جایگاه و پایگاه داصی پیاداکرده
اساات .در تااالش اارای یااافتن متمیااری کااه ماارت ط ااا
دودرا ری در یادریری اشد و هنوعی زمیناهسااز ایجااد،
حفظ و ارتقای ممار ای یادریرنادران داودرا ر اشاد،
توجما ه سمت دودکارآمدی جیب رردید؛ چراکاه ،ار
اسا تحقیقا انجا شده ،یکی از مؤ فه ای مؤثر درونای
یادریرندران رای ارتقای یادریری دودرا ر ،دودکارآمدی

می اشد [ .]11ردی پژو شگران نیاز اشااره کارده اناد کاه
یادریرندران دودرا ر دارای سطح االیی از دودکارآمادی
ااتند [13؛ .]14ااه یااانی دیگاار ،دودکارآماادی خااش
ر ااتردهای از اد یااا یااادریری دااود را اار را ااه دااود
ادتصاص داده است و پژو شگران زیادی ،ر فرض ندورا
م نی ر ارت اع ین دودکارآمدی و یاادریری داود را ار،
صحه رذاشتهاند [12؛11؛ .]15ر این اسا  ،دودکارآمادی
ااهعنااوان عااامیی مااؤثر در دااودرا ری یادریرناادران
معرفیشده است.
ه نظار نادورا اور اای کارآمادی ار ساطح تاالش،
پافشاری و انتخاب فعا یت ا تأثیر میراذارد .معادودی از
پژو ش ا اهطاور مشاخ اه ررسای را طاه اور اای
معرفتشنادتی و دودکارآمدی و تأثیر ادزماان آن اا ار
عمیکرد تحصییی پردادتهاناد .یافتاه اای پژو شای نشاان
مید د که اور ای دانشجویان در اره ما یات و چگاونگی
اکت اب دانش ،پیش ینی کنناده ساطح دودکارآمادی آناان
است .از سوی دیگر ،ازآنجاکه انتظاار موفقیات و اعتقااد اه
حصو آن در حوزه ای ویژه عمیکرد تحصاییی ،منجار اه
انتخاب را کار ای سازراران تر و مؤثرتری رای یاادریری
میشود.
ااایاری
مفماااو دودکارآمااادی کاااه در تحقیقاااا
توصاای شااده ،یکاای از مفااا ید کییاادی نظریااه یااادریری
اجتماعی ندورا 5می اشاد []17؛ نادورا ،دودکارآمادی را
صرفاً محصو دانش و ممار ای موجود فارد نمایداناد
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می اشد [ .]9کم رز و ااردی ،]11[ 3معتقدناد زماانی کاه
دانشجویان درریر فعا یت ای کالسی میشوند و دودشاان
م و یت یادریری دود را ر عمده میریرناد و از کماک-
ااای ریرم ااتقید اسااتادان کمااک ماایریرنااد ،ایاان اماار
دودکارآماادی آن ااا را ارتقااا مااید ااد .در مااین راسااتا،
استقال یادریرنده ( ه عنوان موضوعی مارت ط اا یاادریری
دودرا ر) ،ا دودکارآمدی ارت اع مث ت و معنیداری دارد
[ .]11مچنین اا ن و سرسایند ]12[ 4در پاژو ش داود
داطرنشان سادتند که دودکارآمدی هعنوان یک سازه ممد
در فمااد آمااادری دانشااجویان اارای یااادریری دااودرا ر

رابطه اثربخشی تدریس اساتید با خودکارآمدی پژوهشی و یادگیری خود راهبر دانشجویان

[ .]21در مین را طه ،پژو ش ،یادریری و آماوزش آن ،از
فرآیند ا و ممار اای مماد و اساسای ارای دانشاجویان
هدصوص در مقااط ااال اسات و نقاش مماد در م اود
فرآیند ای آموزشی و ر ترش دادما عیمای در جامعاه
دارد [ .]21ر اسا پژو ش ای انجا شده ،دودکارآمادی
پیش ینی کننده دو ی رای رفتار و دودکارآمدی پژو شای
در ین دانشجویان تحصیال تکمییی اهح ااب مایآیاد
[ .]22ااا م نااا قاارار دادن دیاادراه ناادورا ،دودکارآماادی
پژو شی ا رآورد توانایی ای شخصی رای چگونه انجاا
دادن مجموعه ورای پژو شای مارت ط اسات [ ]23و ار
اطمینان دانشجویان ن ت ه توانایی ایشان و تصور آن اا
از ممااار ااای پژو شاایشااان دال اات دارد [ ]24و میاازان
اعتماد افراد اه تواناایی اای داود ارای انجاا و تکمیال
ورای مختی پژو شی را نشان مید د [ .]22فورساتر و
مکاران ،]25[ 3دودکارآمدی پژو شی را هعناوان اعتمااد
فرد ه انجا موفقیتآمیز ورای مرت ط ا انجاا پاژو ش
( هعنوانمثا  ،ررسی اد یا و یاا تجزیاهوتحییال داده اا)
تعری میکند .یشاک ،]27[ 4دودکارآمادی پژو شای را
اعتماد فرد ه توانایی ای دود ارای انجاا پاژو ش اای
داص میداند .ی ]26[ 5و ارنا و ک ،]28[ 7عقیاده دارناد
که دودکارآمدی پژو شی هعناوان اعتمااد فارد اه انجاا

حااوزه و زمینااه داصاای ماای اشااد؛ ماننااد دودکارآماادی
تحصییی ،دودکارآمدی ورزشی و ...مرت ط ا فعا یات اای
پژو شاای و تحقیقاااتی اساات و تنمااا وجااه تمااایز آن از
دودکارآمدی عمومی مر وع ه حوزه و زمینه موردمطا عاه
آن است .هطاور ادا در ااب دودکارآمادی پژو شای
مرور پیشینه تحقیقاتی حاکی از آن ودند که دودکارآمادی
پژو شی اال ،عامل مممی در اجرای موفقیتآمیاز پاژو ش
در دانشااجویان تحصاایال تکمییاای و دن ااا کااردن آن
مح وب میشود [ ]29و دودکارآمدی پژو شی پاایین ،اا
عد آموزش صحیح پاژو ش و تمایال انادا دانشاجویان
رای انجا تحقیقا مرت ط است [ .]31محققان چمار عاد
رای دودکارآمدی پژو شی شناساایی نماودهاناد ازجمیاه:
تواناااایی فااارد در تجزیاااهوتحییااال داده اااا ،ادراااا و
یکپارچهسازی پژو ش ،جم آوری داده اا و مماار اای
نگارش [.]25
دودکارآمدی چه اهطاور عماومی و چاه در زمیناهای
داص ،ه عنوان یکای از مماد تارین عوامال تأثیرراذار ار
متمیر ای مث ت دیگر معرفیشده اسات و نقاش ارزناده و
مممی را در اکثر فعا یت ای آموزشی و پژو شی ر عماده
دارد؛ امااا نکتااه شااایان توجااه در اینجااا شناسااایی عواماال
تأثیررذار ار دودکارآمادی اسات و اینکاه چاه متمیار یاا

فعا یت ای تحقیقی از سازمان د ی یک طرح پژو شای تاا
انجااا فرآینااد ای پااژو ش اارای تحقیقااا کتا خانااهای،

متمیر ایی در روز ،رمور و ارتقای دودکارآمادی مؤثرناد؛
ر این اسا  ،میتوان ادعا نمود که دودکارآمدی هعناوان
یک عامل انگیزشی در نظا آموزشی ما ،تحت تأثیر عوامال
متعددی است [ ]31که در این میان ،روش تدری معید از
ا میت شایانی رداوردار اسات [ .]32اه طاورکیی ،روش
تدری ای کاه یاک دانشاجو در طاو یاک دوره آموزشای
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[ ،]16یکه آن را اعتقاد فارد اه تواناایی اای داود ارای
مواجمه ا ورای دشوار و یا وقای زندری در نظر میریرد
[ .]18ستین ،1آن را شامل فرآیناد ای شانادتی ،عااطفی و
رفتااری کاه افااراد را قاادر ااه کنتار ماایکناد و اکیاانال و
اور ان ،2آن را هعنوان سطوحی از استمرار و پایاداری کاه
الزمه تحمل سختی ا و مشکال است ،در نظر مایریرناد
[ .]19در مؤس ا آموزش عا ی اررچاه انجاا رفتار اای
شای ته و مناسب تا حد زیادی در ک ب داناش و مماار
ممد است و ی دراین این ،دودکارآمادی نقاش پایش ینای
کننده و میانجی را رای ک ب دساتاورد ا و یاادریری دارد

دواندن ،نوشتن و انتشار پژو ش رفته میشود .ا اذعان اه
ارت اع ین دودکارآمدی هطور اعد و یاادریری داودرا ر
و ا توجه ه ارت اطی کاه این دودکارآمادی (عماومی) و
دودکارآمدی پژو شای وجاود دارد و اهناوعی مایتاوان
دودکارآمدی پژو شی را رونهای دااص از دودکارآمادی
عمااومی در نظاار ررفاات؛ ااه نظاار ماایرسااد ماایتااوان
دودکارآماادی پژو شاای را ااهعنااوان متمیااری ماارت ط ااا
یادریری دودرا ر ،قیمداد نمود .چراکه ،ا م ناا قارار دادن
دیدراه ندورا از دودکارآمدی ،دودکارآمدی پژو شی نیاز
مانند انواع دیگر دودکارآمدی ا کاه ار یاک مارت ط اا
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اینجا ضروری ه نظر میرسد که تدری اثر خش هعناوان
یکی از متمیر ای ددیل در دودکارآمدی ،مورد تفحا و
مداقه یشتری قرار ریرد؛ تدری اثر خش در آموزش عا ی
یک «مفمو مورد ادتالف» است که تعریا اای متناوعی
رای آن ارائهشده است [ .]34این مفمو هطور ر اتردهای
معطوف ه دانشجویان و یادریری آن است .ارای رسایدن
ه این دف دو اصل اساسی موردتوجه واقا شاده اسات:
او اینکه تدری نیازمند یاک مجموعاه از مماار اا و
رویااه ااای داااص اساات کااه توسااط پااژو ش ااایی
شناساییشدهاند و دو آنکه تدری اید تواند ه نیاز اای
افت و زمینهی داص توجه داشته اشد [.]35
از سااوی دیگاار ،رداای از پژو شااگران در حااوزهی
آموزش عا ی [37؛ ،]35توجه روزافزونی ه کیفیت تدری
و یادریری در دانشگاه ا داشاتهاناد .ایان م ا یه دصوصااً
ازاینجمت ا میت اساسای دارد کاه ماا تاوانید رفتار اا و
فعا یت ای تدری اثر خش را ا توجه ه منا مختیا و
دیدراه مشارکتکنندران در فرایند تدری و یاادریری کاه
مانا اساتید و دانشجویان تند ،ت یین و تحییل کرده و ر
م نای تف یر اطالعا ه تصویری جاام تار و دقیاقتار از
مؤ فه ای تادری اثار خش ارای رناماهریازی در زمیناه
آموزش و تقویت ممار ای تدری دست پیادا کناید .در

فرا د میکنند و موجب انگیزش شاارردان ارای یاادریری
یشتر میشوند .فیدمان [ ]39نیز ه دونگر اودن و رفتاار
توأ ا ممر انی معید هعنوان ویژری ای ماؤثر معیماان در
تاادری اثاار خش اشاااره ماایکنااد .در مااورد مؤ فااه ااا و
اثار خش ،ااتیوا ،اراا و سایممی3
شاد ای تادری
[ ،]42چمااار عااد اساساای تاادری اثاار خش را عالقااه،
ودن ،سازماند ی و جو مث ت کالسای مایدانناد
مشخ
[35؛ ،]43رای تدری اثر خش شش عد :ارزش موضاوع
درسی ،ایجاد انگیزش در دانشاجویان ،یاک جاو یاادریری
راحت و مناسب ،سازماند ی موضوع ،تعامل مؤثر و عالقه
ااه یااادریری دانشااجویان را در نظاار ماایریرنااد .نتاااید
پژو ش ای سید  ]44[ 4و یانگ ،]45[ 5حاکی از آن است
که «سازمان د ی مطا ب درسی ،مدیریت کالسی ،استفاده از
ایده ای دانشجویان ،تکیی ررا ودن ،تمییرپذیری ،استفاده
از روش ااای مختیا تاادری و احتاارا ااه دانشااجو» از
ممد ترین ویژری اای اسااتید اثار خش اسات .در مطا عاه
دیگر ،یاناگ و شاو [ ،]43نشاان دادهاناد کاه دصوصایا
پداروژیکی ،یشتر مرت ط ا فرا د نمودن جو کالسی اسات
که در آن جمتریری جریاان تادری شافاف و مشاخ
است و از سردررمی دانشجویان جیوریری میکند .سه ُعد
اساسی سازمان د ای فعا یات اای کالسای ،واضاح اودن

مین راستا ،شورای تدری و یادریری اساترا یا،)2118( 1
توجه اه رویکرد اای تدری ای کاه دانشاجویان را ارای
یادریری تقویات و ترریاب مایکناد را اهعناوان یکای از
معیار ای اساسی تدری اثار خش مادنظر قارار ماید اد

مطا ب ارائهشده و جو یادریری راحت و دوساتانه در اکثار
این مطا عا دیده میشود .مچناین ،ت ایط ار محتاوا و
موضوع تدری از ا عاد دیگر تدری اثر خش است [.]47
2

Bell
Hativa, Barak andSimhi
4 Suydam
5 Young
3

ALTC

1

68

Downloaded from tlr.shahed.ac.ir at 22:34 IRDT on Tuesday August 21st 2018

هوسییه آن آموزش می یند ،دودکارآمدی او را تحت تاأثیر
قرار مید د .در حقیقت ،دانشجویان اا طیا متناوعی از
ویژراای ااایی شخصاای و منحصاار هفاارد وارد نظااا ااای
آموزشی میشوند و دودکارآمادی اهعناوان یکای از ایان
ویژری ا که در مراحل ق یی زنادری شاکلررفتاه و رشاد
یافته است ،تیقی مایراردد و ای نکتاه مماد در را طاه اا
دودکارآمااادی ،پویاااایی آن اسااات و اینکاااه تصاااورا
دانشااجویان از دودکارآماادی ایشااان ثا اات نمانااده و در
شرایط مختی و در تعامال مختیفی کاه در محایط اای
آموزشی در جریان است ،دچار تمییر و تحو میشاود .در

[ .]35ل ]36[ 2یان کرده است کاه ویژرای اای تادری
اثر خش را ،درواق میتوان تعیاین نماود .مچناان کاه او
توضیح مید د ،اررچه توافق اندکی ین محققاان در ماورد
مؤ فه ای تدری اثر خش وجود دارد و ای ایان محققاان
حداقل ر روی عضی از این ا عاد که نمایانگری از تدری
اثر خش کالسی اشد ،ما نگی دارند .رای مثا ایاری
از پژو شگران استدال کردهاند که معیمان اثر خش در ااره
موضااوعا مر ااوع ااه تاادری دااود اایار مشااتا و
عالقهمندند [38؛ ،]39سازراری و دید مث تای اه شاارردان
دود ،دارند [41؛ ،]41جوی آرا و مطم ن ارای یاادریری

رابطه اثربخشی تدریس اساتید با خودکارآمدی پژوهشی و یادگیری خود راهبر دانشجویان

ا توجه ه وجود کثر تعاری و تنوع ویژرای اایی
که رای تادری اثار خش در آماوزش عاا ی ارائاه شاده،
رچند ارائه تعریفی جمانشمو از تادری اثار خش کاه
مورد پذیرش صاحبنظران این حوزه اشاد ،ارار نگاویید
ناااممکن اایار مشااکل اساات و اای ایاان اماار ،یچگاااه از
ضرور توجه ه این مقو ه نکاسته و چاه اا ا میات و
ارزش آن را افزایش داده است؛ چراکه ،ر اسا پاژو ش-
ای انجا شاده کاه اه نموناهای از آن اا اشااره رردیاد،
اثر خشاای تاادری اساااتید ،ااا تحاات تااأثیر قاارار دادن
دودکارآمدی دانشجویان هطورکیی یا در زمینه ای داصی
(ازجمیه دودکارآمدی پژو شی که در این پژو ش مد نظر
است) ،دودرا ری در یادریری را موجب میرردد .اذا در
پژو ش حاضر ،دودکارآمادی پژو شای اه عناوان متمیار
واسطه یا میانجی عمال مایکناد ،اه یاانی داود متاأثر از

نقش ح ا و سرنوشاتساازی را در تماا کشاور ا ار
عمده دارند و ا مطیو یت رونداد ای دود ،رشاد و ترقای
را رای جوام ه دن ا دوا ند داشت .مرور پژو ش اای
انجا شده نیز نشاان داد کاه عیایرراد ا میات متمیر اای
پژو ش ،تحقیقی م نی ر ارت ااع این اثر خشای تادری ،
دودکارآماادی پژو شاای و یااادریری دااودرا ر در ااین
دانشجویان انجا نشده است و در ر یک از پژو ش ا اه
جن ه یا جن ه ایی از متمیر ای موردمطا عه پردادته شاده و
ارت اع سهرانه آن ا ررسی نشده است .ا این اوصاف ،این
ضرور اح ا میرردد که ارت اع این متمیر ا در جامعه
آماری دانشجویان دانشگاه ارومیه ت یین رردد.
ر این اسا  ،مد مفمومی پژو ش در شاکل  1ارائاه
شده است.

شکل  .1مد مفمومی پژو ش
Rutmannand Vanaveski
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روتمن و واناوسکی ]46[ 1نیز حداقل چمار نوع مختی از
دانش را رای تدری اثر خش رشمردند« :داناش زمیناه»،
«دانش زمیناه پاداروژیک»« ،داناش عماومی پاداروژیک»،
«دانش یادریری و یادریرندران» .ارر چه یاری از عناصار
تدری اثر خش در ارت اع اا مماار اای فنای تادری
است ،اما « نر تدری » که در قا ب توانایی ای شخصی و
شخصیتی معید نمود پیدا مایکناد ،نقشای مممای در رنای
کردن شرایط تدری ایفا میکنند .مطا عه اای مختیفای در
این زمینه ار «شاور و شاو » مادر در تادری  ،تاکیاد
اساسی دارند [.]42

اثر خشی تدری اساتید است و از دیگر سو ،ار یاادریری
دودرا ر اثر میرذارد .ا اذعان ه ا میات نقاش دانشاگاه
هعنوان نیروی محرکهای رای توسعه اقتصادی -اجتمااعی
جوام و اتوجه ه نقش سنگینی که ار دوش دانشاگاه اا
رذاشته شده اسات .ت عااً م ا و یتپاذیری و پاساخگویی
عمومی آن ا نیز افزایش پیدا دوا د کرد و ایان امار ازو
توجه ه عوامیی را که ه م ود سطح توان دانشگاه ا ارای
ارائه مترین رونداد ممکن ه جامعه کمک میکند را ایش
از پیش رج ته مینمایاد؛ اهع اار دیگار ،دانشاگا ما و
مؤس ا آموزش عا ی ا کارکرد ای ممد و ی دیل داود

دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری /دوره  ،11شماره  ،2پیاپی  / 22پائیز و زمستان 1115
Biannual Journal of Training & Learning Researches / Vol. 13, No. 2, Serial 24 / Autumn & Winter 2016-2017

سوال پژوهش
اساتید ا دودکارآمدی
را طه اثر خشی تدری
پژو شی و یادریری دود را ر دانشجویان چگونه است؟
روش پژوهش
روش پژو ش توصیفی -م تگی از نوع مد یا ی
معادال سادتاری ود .جامعه آماری پژو ش کییهی
دانشجویان دانشگاه ارومیه در سا تحصییی 1393-94
ودند که تعداد آن ا  7511نفر اعال رردید .در ادامه ا
استناد ه جدو مورران و ا استفاده از روش نمونهریری
ط قهای ن تی  293نفر از این تعداد رای پاسخگویی ه

رردید.

پرسشنامه ا انتخاب شدند .ا زار رردآوری داده ا ر اسا
متمیر ای تحقیق ،سه پرسشنامه ود که شرح مختصری از
آن ا در ادامه آمده است:

پرسشنامه اثربخشی تدریس اساتید :اثر خشی تدری
اساتید هوسییه پرسشنامه صفری [ ،]49اندازه ریری شد و
اثر خشی تدری را در  26رویه و پند عد :تدوین طرح
در  ،ت یط ر محتوا ،ممار ای عرضه محتوا ،ارزیا ی
یادریری و مدیریت کال  ،مورد سنجش قرار میداد.
طی مورد استفاده در این پرسشنامه نیز پند درجهای
یکر ود .صفری [ ،]49در پژو ش دود روایی این
پرسشنامه را ا استناد ه نظر متخصصان و پایایی آن را ا
ضریب آ فای کرون اخ مورد ررسی قرار داد که نتاید
حاصل ،حاکی از تأیید اعت ار محتوایی پرسشنامه ود و
مقدار آ فای کرون اخ نیز ) ،(α=0.91محاس ه شد که نشانگر
تأیید پایایی ا زار ود.
شایان ذکر است در پژو ش حاضر از فر کوتاه
پرسشنامه ا استفاده شد و ه منظور تأیید روایی ا زار
پژو ش ه روایی صوری و محتوایی ا استفاده از نظرا
اساتید و صاح نظران استناد رردید که نتاید حاصل ،حاکی
از تأیید روایی ا زار پژو ش ود .رای آزمون پایایی
پرسشنامه ا نیز ضریب آ فای کرون اخ محاس ه شد که رای
پرسشنامه یادریری دودرا ر ( ،)1/91دودکارآمدی
پژو شی ( )1/88و اثر خشی تدری اساتید ( )1/92ه

پرسشنامه یادگیری خودراهبر :این پرسشنامه ر اسا
مؤ فه ای فیشر و کینگ ( )2111سادته شده است که ا
کمی تعدیل رای دانشجویان ر اسا مقیا پند درجهای
یکر (از کامالً موافق= 5تا کامالً مخا =  )1و در قا ب
 17رویه ازنوی ی شده است .اصل پرسشنامه دارای 52
رویه است که رای او ین ار توسط فیشر ،کینگ و تارو
سادته شد .ایشان پ از نجاریا ی ،پرسشنامه را ه 41
رویه کا ش دادند (اسمد ی .)2116 ،1پایایی کل این
ه روش محاس ه ضریب آ فای کرون اخ )(α=0.83
مقیا
تأیید شد .ضرایب آ فای کرون اخ حیطه ا ع ار ود از:
حیطه دود مدیریتی ) ،(α=0.87رر ت ه یادریری )(α=0.85
و دود کنتر ی ) (α=0.80ود .مچنین ،روایی این مقیا
ه روش روایی سازه و ا استفاده از تحییل عامیی تأییدی،
مطیوب رزارش شده است (فیشر و کینگ .)2111 ،نادی و
سجادیان ( ،)1391نیز پایایی ن خه فارسی را ا محاس ه
آ فای کرون اخ ،ررسی و تأیید نمودند.
پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی :در پژو ش حاضر
از پرسشنامه یشک و مکاران [ ]27رای سنجش
دودکارآمدی پژو شی دانشجویان ،استفاده شده است .این
پرسشنامه در قا ب  21رویه ،متمیر مذکور را در طی پند
درجهای یکر مورد ارزیا ی قرار میداد .یشک و
مکاران [ ،]27روایی این پرسشنامه را هوسییه تحییل
Smedley

دست آمد که نشانگر تأیید پایایی پرسشنامه ا می اشد .در
نمایت نیز داده ا ا استفاده از مد یا ی معادال سادتاری
تجزیهوتحییل شدند .از آنجایی که یکی از پیشفرض ای
اساسی استفاده از مد یا ی معادال سادتاری ،نرما ودن
داده است ذا در پژو ش حاضر ،ا استفاده از آزمون
کا مورروف اسمیرن و شاپیرو وییک ،نرما ودن داده ا،
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عامیی اکتشافی در یک نمونه  166نفری از دانشجویان
دکتری در رشته ای مختی (شامل :عیو ان انی ،عیو
اجتماعی ،عیو زی تی و عیو فیزیکی) مورد ررسی قرار
دادند و چمار عامل :ورای او یه پژو ش ،فمد پژو ش،
اجرای پژو ش و ارائه نتاید را شناسایی کردند .مچنین
پایایی پرسشنامه مذکور هوسییه ضریب آ فای کرون اخ
محاس ه شد که ) ،(α=0.96ه دست آمد که نشانگر تأیید
پایایی آن می اشد .روایی و پایایی این پرسشنامه در
پژو ش کارشکی و ممنآ ادی [ ]48هوسییه تحییل عامیی
اکتشافی و محاس ه ضریب آ فای کرون اخ ،ررسی و تأیید

رابطه اثربخشی تدریس اساتید با خودکارآمدی پژوهشی و یادگیری خود راهبر دانشجویان

ررسی و تأیید رردید.
یافته ها
ر اسا اطالعا حاصل 196 ،نفر از افراد نمونه
آماری پژو ش را زنان و  97نفر از آنان را مردان تشکیل
دادند .مچنین ،ر اسا سطوح مختی سنی نیز 87 ،نفر
در رده سنی  18تا  21سا  115 ،نفر در رده سنی  21تا 22

جدو  .1نتاید آزمون  tتکنمونهای پیرامون ررسی وضعیت متمیر ای پژو ش
متغ رهي

تعياد

م ينگ ن

انحراف استينيارد

مقيار t

درج آزاد

Sig.

293

3/358

1/375

17/696

292

1/111

خودکيرآمي پژوهش

293

2/976

1/458

-1/218

292

1/224

يدی ر خودراهبر

293

3/132

1/757

1/854

292

1/399

اثربخش تير

اسيت ي

م ينگ ن مورد انتظير3 :

مانطور که در جدو  1مشا ده میرردد ،نتاید
حاکی از این است که مقدار  tدر متمیر اثر خشی تدری
اساتید هطور معنیداری االتر از میانگین نظری (در سطح
معنیداری  )1/11و در متمیر ای دودکارآمدی پژو شی و
یادریری دودرا ر نیز ادتالف معنیداری ین میانگین
نظری و تجر ی مشا ده نگردید.
ه منظور ررسی تفاو ین میانگین رروه ددتران و
پ ران در متمیر ای پژو ش از آزمون  tم تقل استفاده شد
که نتاید حاصل ،حاکی از عد معنیداری این آزمون ود؛
هع ار دیگر ،ین رروه ددتران و پ ران در ررسی
اساتید ،دودکارآمدی پژو شی و
اثر خشی تدری
یادریری دودرا ر ،تفاو معنیداری مشا ده نگردید.
پیرامون مقای ه
مچنین نتاید آزمون تحییل واریان
میانگین ررو مای مختی سنی در متمیر ای پژو ش،
نشان داد که ین سطوح مختی سنی دانشجویان و
متمیر ای مورد ررسی ،ادتالف معنیداری وجود نداشت
که ه د یل عد معنیداری آزمون ای فو و جیوریری از
افزایش حجد مطا ب از آوردن آن ا صرفنظر شده است.
جدو  .2ماتری

چنانچه در جدو  2مشا ده میشود ،ضریب
م تگی ین متمیر ای پژو ش در سطح ( )1/11معنیدار
است.
رای ررسی مفروضه اصیی پژو ش که ع ار ود از:
«دودکارآمدی پژو شی در را طه ین اثر خشی تدری
اساتید و یادریری دودرا ر ،نقش میانجی را ایفا میکنند»،
از مد یا ی معادال سادتاری ا کمک نر افزار یزر
استفاده شده است .ه منظور آزمون نقش میانجی
دودکارآمدی پژو شی در را طه ین اثر خشی تدری
اساتید و یادریری دودرا ر ،چندین م یر فرعی مورد
ررسی قرار ررفت که نتاید حاصل ه شرح ذیل می اشد:
ر اسا اطالعا مندرج در شکل ای  2و  3اینرونه
نتیجه ررفته میشود که ضرایب م یر ین اثر خشی تدری
اساتید ا دودکارآمدی پژو شی دانشجویان ( ا , t = 2/46
 (ß =1/45و یادریری دودرا ر ( ا (ß =1/41, t = 2/11
معنیدار می اشد؛ نا راین ،اینطور رفته میشود که ین
اساتید ا دودکارآمدی پژو شی و
اثر خشی تدری
یادریری دودرا ر دانشجویان را طه مث ت و معنیدار (در
سطح  )P < 1/11وجود دارد .مچنین ،ر اسا معنیدار
ودن ضریب م یر ین دودکارآمدی پژو شی و یادریری
دودرا ر ( ا (ß =1/43, t = 3/32چنین نتیجه میشود که
ین این دو متمیر نیز ،را طه مث ت وجود دارد (در سطح
 .)P < 1/11ا توجه ه اینکه اثر خشی تدری اساتید
دارای اثر م تقید ،مث ت و معنیدار ر دودکارآمدی

م تگی متمیر ای پژو ش

متغ رهي

2

1

3

1

 1اثربخش تير
 2خودکيرآمي پژوهش

**1/386

 3يدی ر خودراهبر

**

1/391

1
**

1/339

1

**<0/01, *<0/05
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سا  48،نفر در رده سنی  22تا  24سا و  54نفر در رده
سنی  24سا ه اال قرار داشتند .رای ارزیا ی وضعیت
متمیر ای پژو ش در نمونه مورد ررسی از آزمون t
تکنمونهای استفاده شد که نتاید حاصل از آن در جدو 1
ارائه شده است.
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مقدار  x2/dfمحاس ه شده  2/25است ،وجود x2/df

که در مجموع ،مد ارائه شده از رازش ن تاً دو ی
ردوردار است.

کوچکتر از  3نشان د نده رازش مناسب مد

است

شکل  .2دروجی نر افزار یزر در حا ت استاندارد

شکل  .3دروجی نر افزار یزر در حا ت معنیداری آزمون t
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پژو شی است و مچنین دودکارآمدی پژو شی دارای
اثر م تقید ،مث ت و معنیدار ر یادریری دودرا ر می
اشد؛ نا راین نقش میانجی دودکارآمدی پژو شی در
را طه ین اثر خشی تدری اساتید و یادریری دودرا ر در
مد تائید میشود؛ نا راین ،دودکارآمدی پژو شی دارای
اثر ریرم تقید ،مث ت و معنیدار ر یادریری دودرا ر ا
ضریب  1/19می اشد.
رای
در مد یا ی معادال سادتاری ،چندین شاد
ارزیا ی نکویی رازش مد ا ،ارائه میشود .ر این اسا ،
مقدار  Chi-Squareرا ر ا  92/39می اشد .مچنین،

(س حانیفرد و ادوان درازیان .)1391 ،ریشه دطای
میانگین مجذورا تقریب اید کمتر از  1/11اشد ( ومن،
 )1388که در مد ارائه شده این مقدار را ر  1/19است.
میزان مو فه ای  GFIو  AGFIو  NFIو  CFIنیز که ر
کدا وجمی از رازش مد سادتاری را نشان مید ند،
مقدارشان ین صفر و یک متمیر می اشد و ر چقدر مقدار
ا ه یک نزدیک تر اشند ،ر رازش متر ا گو
این شاد
دال ت دارند ( ومن )1388 ،که در مد تحت ررسی ه
ترتیب را ر  1/91و  1/89و  1/91و  1/91است .ا توجه
ه شاد ا و دروجی ای نر افزار یزر میتوان رفت

رابطه اثربخشی تدریس اساتید با خودکارآمدی پژوهشی و یادگیری خود راهبر دانشجویان

عقییی [ ]32و تامیین ون و مکاران [ ،]33در نظار ررفات.
چراکه پژو شگران مذکور در پژو ش دود نشان دادند کاه
روشما و فناون تدری ای کاه اسااتید ماورد اساتفاده قارار
مید ند و اینکه تا چه حد روشامای ماورد اساتفاده آناان،
اثر خش اشد ،دودکارآمدی دانشجویان را تحت تأثیر قرار
مید د .ذا ا توجه ه ارت اع نزدیکی که ین دودکارآمدی
عمومی و دودکارآمدی پژو شی وجود دارد [ ،]22میتوان
اذعان داشت که دودکارآمدی پژو شی ه عنوان یاک ناوع
داصای از دودکارآماادی ،ارت اااع نزدیاک و تنگاااتنگی ااا
اثر خشی تدری اساتید دارد .مچنین در مورد ارت اع ین
دودکارآمدی و یادریری دودرا ر ،یوسفی و رردانشاکن
[ ]9در پژو ش دود نشان دادناد کاه یکای از مؤ فاه اای
مؤثر درونی یادریرندران رای ارتقای یادریری داودرا ر،
دودکارآمدی مای اشاد .چم ارز و مکااران [ ،]51نشاان
دادناااد کاااه داااودرا ری در یاااادریری ،دودکارآمااادی
دانشااجویان را ارتقااا مااید ااد .پااانتون و مکاااران [،]51
اسااتقال یادریرنااده را ااهعنااوان متمیااری ماارت ط ااا
دودکارآمااادی دانشاااجویان در نظااار ررفتناااد .ردااای
پژو شااگران دیگاار ازجمیااه اسااتوکدیل و راکاات [ ]13و
ا یویرا و سیمو [ ]14نیز اشارهکرده اناد کاه یادریرنادران
دااودرا ر دارای سااطح اااالیی از دودکارآماادی ااتند.

مورد ارت اع ین سن و آمادری ارای یاادریری داودرا ر
نیز ،نتاید پژو ش حاضر نا م و ا پژو ش فو می اشاد.
در ت یین نتاید فو میتوان اینرونه ادعا نمود که اثر خشی
تدری اساتید ،مانروناه کاه در م اانی نظاری و پیشاینه
تحقیقاتی اشاره رردید ،هعنوان موضوعی کییادی و عضااً
مناقشه رانگیز تیقی میراردد و ار یاک از پژو شاگران و
صاح نظران ایان حاوزه از زاویاه داصای اه ایان م حا
نگری ته و ویژری ای چندی را رای آنان رمیشمردند که
ا ته در جایگاه دود ،ر یک توجه ویژهای را میطی اد .اه
منظور حصو معیاری قا ل سنجش رای ارزیا ی اثر خشی
تدری اساتید در این پژو ش این متمیر در قا ب پند عاد
کیی تدوین طرح در  ،ت یط ر محتوا ،ممار ای عرضه
محتوا ،ارزیا ی یادریری و مدیریت کال  ،ماورد سانجش
قرار ررفت ،چراکه دف ،پردادتن ه ورای و مأموریت-
ای اصیی اساتید ود و ا استناد ه آزمون  tتاکنموناهای
که رای مقای ه میاانگین نموناه ماورد ررسای و میاانگین
فرضی انجا شد ،میتاوان اذعاان داشات کاه دانشاجویان،
تدری اساتید دود را اثر خش ارزیا ی نمودند .ت عا زماانی
که روش ا و فنون تدری ی که اساتید ماورد اساتفاده قارار
مید ند ،از نظر دانشجویان ،اثر خش اشد ،این امر فواید و
مزایای زیاادی ارای آناان دوا اد داشات .اا نگاا ی ار

عالوه ر ررسی ارت اع ین متمیر ای پژو ش ،را طاه این
ویژری ای دموررافیک از ق یل جن یت و سطوح مختیا
سنی ا اثر خشی تدری اساتید ،دودکارآمدی پژو شای و
یادریری دودرا ر ،ا اساتفاده از آزماون اای  tم اتقل و
تحییل واریان مورد ررسی قرار ررفت که نتاید حاصال،
نشااانگر ایاان ااود کااه یچگونااه را طااه معناایداری ااین

پژو ش ای انجاا شاده در ایان را طاه و مچناین نتااید
پژو ش حاضر ،دودکارآمدی ( هطور اعد) و دودکارآمدی
پژو شی ( ه طور اد ) هعناوان یکای از ایان پیاماد ای
مث ت مای اشاد .ار اساا ارماارا صااح نظران حاوزه
روانشناسی و تعیید و تر یت ،دودکارآمدی ( هطاور اعاد)،
توان سازندهای است که افراد را قادر ه ارائه عمیکرد میناه
83
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بحث و نتیجهگیری
پژو ش حاضر ا دف ررسی روا ط اثر خشی تدری
اساتید ا دودکارآمدی پژو شی و یاادریری داودرا ر در
میان دانشجویان انجا شد .یافته ا حااکی از آن ودناد کاه
ین متمیر ای پژو ش ،ارت اع مث ات و معنایداری وجاود
دارد و اثر خشاای تاادری اساااتید ااهطااور م ااتقید و
ریرم تقید (از طریق دودکارآمدی پژو شای) اا یاادریری
دودرا ر را طه دارد .در را طاه اا ارت ااع این اثر خشای
تدری اساتید و دودکارآمدی ،نتااید پاژو ش حاضار را
میتوان م و ا پژو ش اای جعفاری ثاانی ،پاااممار و

ویژری ای دموررافیک و متمیر ای پژو ش وجاود نادارد
که این نتیجه را میتوان ا پژو ش توما  ،ریو و وارد []8
مقای ه نمود؛ در پژو ش آن ا ،را طه ین جن یت ،سان و
آمادری رای یادریری دودرا ر مورد ررسی قرار ررفات.
نتاید حاکی از آن ود که ارت ااع معنایداری این آماادری
رای یادریری دودرا ر و سن فراریران وجود داشت و ای
ارت اع ین جن یت و آماادری ارای یاادریری داودرا ر،
معنیدار نشد .درواق  ،نتااید پاژو ش حاضار را در ماورد
ارت اع ین جن یت و یادریری دودرا ر را میتوان م و
ا پژو ش توماا  ،ریاو و وارد [ ]8در نظار ررفات و در
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5. O'Shea E. (2003). Self-directed learning in nurse
education: a review of the literature. Journal of
Advanced Nursing; 43 (1): 62–70.

و مطیااوب مااینمایااد کااه نتیجااه اعتماااد ااه توانااایی ااا و
 ا م نا قرار دادن ایان.پتان یل ای درونی دود فرد می اشد
 میتوان دودکارآمدی پژو شای را،دیدراه از دودکارآمدی
د نوعی داص از دودکارآمادی دان ات کاه معطاوف و
منوع ه انجا درست ورای و اعماا پژو شای اسات و
 فماد،شامل مواردی از ق یل انجا وراای او یاه پاژو ش
 اجرای پژو ش و ارائه نتاید می اشد که اهناوعی،پژو ش
مه این عوامال اه رساا ت اا و ا اداف ج اتجورری و
تحقیق در عرصه دانشگاه مرت ط اسات و دودکارآمادی در
 ااه معنااای ارتقااای ممااار ااای پژو شاای،ایاان حیطااه

6. Karimi R, Arendt CS, Cawley P, Buhler AV,
Elbarbry F, Roberts SC (2010). Learning bridge:
curricular integration of didactic and experiential
education. American Journal of Pharmaceutical
Education; 74 (3): Article 48.
7. Suknaisith A. (2014). The results of Self-Directed
Learning for Project Evaluation Skills of
Undergraduate students. Procedia - Social and
Behavioral Sciences; 116: 1676-1682.
8. Thomas G, Reio J. and Ward D. (2005). Age and
gender differences in self-directed learning
readiness:
a
developmental
perspective.
International Journal of Self-directed Learning; 2
(1): 40-49.

 اثر خشی تدری اساتید یکی از فاکتور ا.دانشجویان است
 حفاظ و ارتقاای دودکارآمادی،و عوامل موثر رای ایجااد
عمااومی و دودکارآماادی پژو شاای آنااان ماای اشااد و در
- اینجاست که دانشجویان دودکارآمد و ج تجورران فعا
کااه ااا دریافاات اسااتقال و آزادی عماال از اساتیدشااان
چگونگی یادریری را میآموزند و م یر ج اتجوی عیاد و
 اه یادریرنادرانی داودرا ر-  طی میکنند،دانش را دود
 رر اات ااه، دااودرا ری در یااادریری.ت اادیل ماایشااوند
یادریری را در دانشجویان افزایش داده و آنان را مجماز اه
ممار ای دود مدیریتی و دود کنتر ی میکند و اهطاور
،م تقید و ریر م تقید از روشاما و فناون تادری اسااتید
 اثر خشی تدری اسااتید اهطاور، ه یانی.تأثیرپذیر است
،م ااتقید و ااا میااانجیرااری دودکارآماادی پژو شاای
.دودرا ری در یادریری را تحت ا شعاع دود قرار مید د

 مروری ر.)1389(  مرید، رردانشکن. عییرضا، یوسفی.9
 مجیه ایرانی آموزش در.توسعه یادریری دودرا ر
.667-683  ص،5  شماره،11  جید،عیو پزشکی
10. Chambers, Sharon M., Hardy, James C (2005).
Length of Time in Student Teaching: Effects on
Classroom Control Orientation and Self-Efficacy
Beliefs. Educational Research Quarterly; 28 (3):
3-9.
11. Ponton M, Derrick G, Hall JM, Rhea N. and Carr
P. (2005). The relationship between self-efficacy
and autonomous learning: the development of
new instrumentation. International Journal of
Self-directed Learning; 2 (1): 50-61.
12. Hoban S. and Hoban G. (2004). Self-esteem,
self-efficacy
and
self-directed
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Attempting to undo the confusion. International
Journal of Self-Directed Learning; 2(1): 7-25
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