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مقدمه
ساز پیشرفت، سازندگی و پژوهش و تحقیق زمینه

از ایــن رو اهمیــت و .اســتقالل هــر کشــور اســت 
بر هیچ کس پوشیده نیست. بدون ضرورت پژوهش 

آشناســازي دانشــجویان بــا پــژوهش در زنــدگی و 
هاي روزمـره، پـرورش اسـتعدادهاي خـالق     فعالیت

مشـارکت در توسـعه کشـور    ها در تولید علـم و  آن
. دانشجویان به عنـوان نیـروي   )1شود (ناممکن می

فعال و محققان فردا مـی تواننـد نقـش مهمـی در     
ها از ارکان اصلی پیشرفت کشور ایفا نمایند زیرا آن

و اجرایی پژوهش در دانشگاه ها هستند. همچنـین  
بـه  محـوري در ترغیـب دانشـجویان    اساتید نقـش  

انجام تحقیقات دانشجویی دارند ولی بـا توجـه بـه    
تحقیقاتی ندارند اینکه غالب دانشجویان تجربه کار 

هـا وقـت زیـادي از    و آموزش روش تحقیـق بـه آن  

دهـد و از طرفـی   اساتید را به خود اختصـاص مـی  
هـاي علـوم پزشـکی بـا مشـکالت      دانشـگاه اساتید 

ی و متعددي از جمله تراکم کـار آموزشـی و درمـان   
آنان تمایل کمی براي غیره مواجه هستند، لذا اکثر 

تحقیــق و هــدایت تحقیقــات دانشــجویی خــارج از 
. )2دهند (پایان نامه از خود نشان می

ایران، یک استاد دانشـکده پزشـکی در ابتـدا    در
یــک درمــانگر خــوب بــراي بیمــاران باشــد و بایــد 

همچنین به آموزش پزشکی هم بپردازد و گاهی در 
و عالقه یا الزام، ممکـن اسـت   ورت وجود فرصت ص

هاي اخیـر ایـن گونـه بـه     تحقیق نیز بکند. در سال
پزشکی نگریسته می شد که یکی از وظایف دانـش  
آموختگان گروه پزشکی، عـالوه بـر ارائـه خـدمات     

ه درمانی در مراکز و سیستم بهداشتی ببهداشتی و 
ه هاي جدید آمـوزش پزشـکی و توجـ   ویژه با نظریه
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ــکی   ــه پزش ــوص ب ــر ( مخص ــه نگ Orientedجامع
Communityهـاي بهداشـتی   )، تحقیق در سیستم

درمان، مشکالت حوزه است، تا پزشک عالوه بر کار 
سالمت را شناسایی، اولویت بندي و تا حد ممکـن  

منظور بـراي  ها اقدام کند. به این نسبت به حل آن
ل کسب توانایی در شناسایی و حل مشکالت مشاغ

مرتبط با سالمت فرد و جامعـه، راه کارهـایی ارائـه    
شده و از جملـه دوره هـایی بـه شـکل واحـدهاي     

ــاه  ــا کارگ ــه  درســی ی ــان نام ــاي آموزشــی و پای ه
تحصیلی دوره دکتراي پزشکی تحقیقاتی در برنامه 

اصـول اولیـه   پیش بینی شده است تا بدین ترتیب
از . همچنــین)3ببینــد (روش تحقیــق را آمــوزش 

آنجایی که آموزش پـژوهش و یـادگیري آن داراي   
ــود فر  ــی در بهب ــش مهم ــی و آنق ــدهاي آموزش ین

هـاي مهـم و   علم در جامعـه و از مهـارت  گسترش 
ها و اساسی براي دانشجویان است، بنابراین دیدگاه

ویژه باورهـاي مربـوط بـه    به نگرش هاي پژوهشی
خود محقق، در رابطه با پژوهش یکی از موضوعات

دانشــجویانی کــه بــه . کلیــدي ایــن حیطــه اســت
مندي خود براي انجام یـک تکلیـف تحقیقـی،    توان

شـده و در زمـان   اطمینان ندارند، اغلـب مضـطرب   
کننـد ولـی   ارزیابی احسـاس عـدم شایسـتگی مـی    

دانشجویانی کـه بـاور دارنـد توانمنـد هسـتند، بـه       
تـر  پردازند و در کار پژوهشی هم موفـق تحقیق می

اورهـاي دانشـجویان نسـبت بـه توانـایی      هستند. ب
ترین عوامل مـؤثر  زمینه پژوهش از مهمهایشان در 

بر انجام تحقیق است. بر این اساس، قضـاوت افـراد   
هایشان به منظور سـازمان دهـی و   در مورد توانایی

ــراي    ــا ب ــله کاره ــک سلس ــراي ی ــه  اج ــیدن ب رس
پژوهشـی مشـخص را، خودکارآمـدي    عملکردهاي

نامند کـه  می(Research self-efficacy)پژوهشی
بــه تعریــف و بررســی علــل و در متــون مختلــف

.)4هاي آن پرداخته شده است (زمینه
اجتمـاعی -نظریـه شـناختی  (Bandura)بندورا

(social-cognitive theory)   را ارائـه داد. از نظـر او
ارزشـمندي در عملکـرد   خودکارآمدي، پیامـدهاي 

انسـان ماننـد   حیطه هـاي روانـی   تحصیلی و سایر
موضوعات مرتبط با سالمت روانی و همچنین ریشه 

روانشناســی در مباحــث انگیزشــی و شــناختی در 
هــا بــه دوري از موقعیــت هــایی کــه دارد. انســان

ها خارج است و ممکن است معتقدند از توانایی آن
ناکارآمدي در بر داشته باشد، تمایل دارند احساس 

ــ5و4( ــارس ). همچن ــده اوردان و پاج ــه عقی ، ین ب
خودتنظیمی مؤثر، به رشد خودکارآمـدي بسـتگی   

عملکرد در دارد و دانش آموزانی که در یادگیري و
اعتمــاد بــه نفــس دارنــد و بــا جســتجوي مدرســه 

ها براي یادگیري مواد درسی جدید تالش و چالش
اصرار می نمایند. بر انجام تکالیف دشوار، 

ط به خودکارآمدي نشان می دهد یافته هاي مربو
راهبردهـاي  که رابطه مثبتی بین خودکارآمـدي و  

یادگیري خودتنظیمی، هم در سـطح دبیرسـتان و   
.)6و4هم دانشگاه وجود دارد (

مــدي آکشــور در زمینــه خودکار از خــارج در 
بسیار کامل  و وسیع بـوده  که پژوهشی انجام شده 

و )7همکـاران ( و پـژوهش سـاوتل  . از جمله است
به بررسی عوامل مؤثر بر خودکارآمدي )8(کالرك 

دانشجویان رشته هاي مختلف پرداخته است.
ولی در ایران نیز مطالعـات محـدودي در زمینـه    

از گرفتـه اسـت،  خودکارآمـدي صـورت   پژوهش و
فـالح و  )،1(رمضـانی و همکـاران   اتجمله مطالعـ 

مطالعـه  ) و4کـاران ( صـالحی و هم ، )3(همکاران 
).9گراوند و همکاران (

دیدگاه هـاي  مقایسه ياین پژوهش به منظور 
دانشجویان نسبت بـه خودکارآمـدي پژوهشـی در    

ــد و   ــی ارش ــاطع کارشناس ــی  مق ــراي تخصص دکت
.دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحی شد

کار روش 
مقطعـی اسـت و نمونـه    -این مطالعـه توصـیفی   

گیري با روش  تصادفی ساده،  انجام شـد. جامعـه   
پژوهش کلیه دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی در    
مقطع کارشناسی ارشد و دکتـراي دانشـگاه علـوم    

ــه 1392تهــران در ســال پزشــکی ــد و نمون بودن
نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی 140پژوهش  

ه ند کـه بـ  در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا هست
صورت تصادفی ساده انتخاب شـدند. بـراي تعیـین    
حجم نمونه ابتدا یک مطالعه مقدماتی (پایلوت) بـر  

نفــر از دانشــجویان کارشناســی ارشــد و 20روي 
دکتراي تخصصی به صورت تصـادفی انجـام شـد و    

ایـن محاسـبه بـا    .گردیـد محاسـبه نمونهواریانس
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نمونـه  درصد صورت گرفت و حجم5سطح خطاي 
براي هر یک از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد  

نفر140نفر  (در مجموع 70و دکتراي تخصصی) 
درصد ریـزش در حجـم   10، با محاسبه و افزودن 

نمونه براي هر گـروه بـه دلیـل عـدم پاسـخ دهـی       
گردید. ابزار گردآوري داده هـا در  برآورد)احتمالی

ــش  ــژوهش، پرس ــن پ ــاخته و  ای ــق س ــه محق نام
). 4(ارد شده خودکارآمـدي پژوهشـی  بـود   استاند

ــه جهــت    ــن مطالع اجــازه رســمی از پژوهشــگر ای
نامه مورد نظر در مطالعه کنونی، استفاده از پرسش

عامل است نامه شامل هفتاین پرسشکسب شد. 
درخودکارآمديتحلیلی،آماري وخودکارآمديکه 

اجـرا، وروشخودکارآمـدي در پـردازي، مفهـوم 
کیفـی، خودکارآمـدي  پـژوهش درخودکارآمـدي 

هـا و مهـارت درخودکارآمـدي نویسـی، گـزارش 
اخـالق را بررسـی مـی نمایـد. در ایـن      وتبحرهـا 

نامـه بـا تعیـین    مطالعه نیز ثبات داخلـی پرسـش  
ضریب آلفاي کرونباخ سنجیده شد. میـزان آلفـاي   

ه بـ 96/0بودن ابـزار معـادل   کرونباخ براي مناسب
با اسـتفاده  و روایی صوريروایی محتوادست آمد. 

نفـر از اعضـاي هیـات    10از نظر صـاحب نظـران (  
ایـن  ) تعیـین شـد.   گـروه آمـوزش پزشـکی   علمی

نامه شامل دو بخش است. بخش اول شامل پرسش
ــیلی    ــع تحص ــامل مقط ــک ش ــات دموگرافی اطالع

بـــه دانشـــجو و قســـمت دوم ســـواالت مربـــوط
خودکارآمدي پژوهشی دانشجویان اسـت و شـامل   

بیــانگر 5تــا 1حالــت لیکــرت (از 5بــا ســوال 55
میزان احساس دانشـجو نسـبت بـه خودکارآمـدي     

دیدگاه هاي دانشـجویان  پژوهشی) است که درباره 
نسبت به خودکارآمدي پژوهشی سواالتی را مطرح 

نماید. می
ــی از     ــاري بعض ــدم همک ــال ع ــل احتم ــه دلی ب

انشجویان در پر کردن کامل و تحویـل بـه موقـع    د
نمونه ها بیشتر از حجم نمونه در نظر ،نامهپرسش

گرفته شد و به هنگام جمع آوري اطالعات، هـدف  
از انجام مطالعه براي شرکت کنندگان توضیح داده 

نامه هـا بـدون نوشـتن نـام، توسـط      شد و پرسش
دانشجویان تکمیل گردیـد. تجزیـه تحلیـل آمـاري     

ــرم افــزار دهدا ــا ن ــا اســتفاده از SPSS-17هــا ب و ب
مسـتقل بـراي مقایسـه گویـه     Tهاي آماريآزمون

نامه در دو مقطع تحصیالت تکمیلـی  پرسشهاي
کارشناســی ارشــد و دکتــرا انجــام شــد. همچنــین 

شد.گرفتهنظرمعنادار در05/0ها کم تر از یافته

هایافته
اختیــار نامــه کــه در  پرســش140میــاناز 

نامه (میـزان  پرسش133دانشجویان گذاشته شد، 
نفـر از دانشـجویان   64وسـیله  ه %) ب95دهی پاسخ

ــی و  ــراي تخصصـ ــجویان 69دکتـ ــر از دانشـ نفـ
کارشناســی ارشــد تکمیــل گردیــد. بــا اســتفاده از 

نامـه  مستقل، به مقایسه سواالت پرسشTآزمون 
در میان دانشجویان این مقاطع پرداخته شد. 

اخـتالف معنـا داري در مقایسـه    اساس نتایج،بر 
دیدگاه هاي دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتراي 

آمـاري و تخصصی در مقیاس هاي خودکارآمـدي  
ــی، ــردازي،مفهــومدرخودکارآمــديتحلیل پ

درخودکارآمـدي اجـرا، وروشخودکارآمـدي در 
نویسـی و  گـزارش کیفـی، خودکارآمـدي  پـژوهش 

مشـاهده شـد   تبحرهاوهامهارتدرخودکارآمدي
)001/0p< 008/0وp= .(اختالف معنی داري ولی

هـــا مشـــاهده نشـــد در آندر مقیـــاس اخـــالق
)176/0p=   مقایسه دیدگاه دانشـجویان از نتـایج .(

ــ ــده از پرســش ه ب ــدي دســت آم ــه خودکارآم نام
تقسـیم  پژوهشی به صورت زیـر اسـت؛ بـر اسـاس     
ــش   ــجویان از پرسـ ــاز دانشـ ــدي امتیـ ــه بنـ نامـ

) در مقیــاس هــاي  4خودکارآمــدي پژوهشــی ( 
درتحلیلـی، خودکارآمـدي  وآماريخودکارآمدي

اجـرا و  وروشدرپـردازي، خودکارآمـدي  مفهـوم 
تبحرهـا امتیــاز  وهـا مهــارتدرخودکارآمـدي 

دانشجویان کارشناسی ارشـد در طیـف متوسـط و    
یـف بـاال قـرار داشـت. در     دانشجویان دکتـرا در ط 

نویسی و اخالق گزارشمقیاس هاي خودکارآمدي
امتیاز دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا هـر دو  
در طیــف بــاال قــرار داشــت ولــی در مقیــاس      

کیفی امتیـاز دانشـجویان   پژوهشدرخودکارآمدي
کارشناســـی ارشـــد در طیـــف پـــایین و امتیـــاز 

اشت. دانشجویان دکترا در طیف متوسط قرار د
مقایسه مجموع امتیاز کسب شـده از پرسشـنامه   
خودکارآمدي پژوهشی در دانشـجویان کارشناسـی   
ارشــد و دکتــرا نشــان مــی دهــد کــه دانشــجویان 



پژوهشیخودکارآمديبهنسبتتکمیلیتحصیالتدانشجویاندیدگاه

http://rjms.iums.ac.ir 1394دادرم،134، شماره 22دوره پزشکی رازيمجله علوم

71

دکتراي تخصصی امتیاز بیشتري را از کل پرسـش 
هـا در طیـف   نامه کسب نموده اند و امتیاز کل آن

نامـه خودکارآمـدي پژوهشـی    باالي امتیاز پرسش
).1اشت (جدولقرار د

بحث و نتیجه گیري
آمده در ایـن مطالعـه،   دست ه با توجه به نتایج ب

به طور کلی دیدگاه دانشجویان دکتراي تخصصـی  
در مقایسه با دانشجویان کارشناسی ارشـد، در هـر   

نامه خودکارآمدي پژوهشـی،  هفت مقیاس پرسش
ــاالتري    ــاز ب ــوع از امتی ــزا و در مجم ــور مج ــه ط ب
برخوردار است و به طور واضحی در مقیـاس هـاي   

درخودکارآمـدي تحلیلـی، آماري وخودکارآمدي 
اجـرا، وروشخودکارآمـدي در پـردازي، مفهـوم 

کیفـی، خودکارآمـدي  پـژوهش درخودکارآمـدي 
وهـا مهـارت درنویسـی و خودکارآمـدي  گزارش
اختالف معنا داري را نشان مـی دهـد. بـه    تبحرها

نظــر مــی رســد کســب تجربــه در انجــام کارهــاي 
در مثبت شدن دیدگاه دانشجویان نسبت پژوهشی 

به خودکارآمدي پژوهشی تاثیر گذار اسـت. معنـی   
ــالق     ــاس اخ ــاري در مقی ــتالف آم ــودن اخ دار نب

در پژوهشی در دانشجویان نشان می دهد احتمـاالً 
این مقیاس دانشجویان از مقطع کارشناسـی ارشـد   

از آموزش و مهارت و اعتماد به نفس الزم برخوردار 
بوده اند.

ــاز هــر دو گــروه دانشــجویان در   ــین امتی همچن
نویسـی و اخـالق در   گزارشمقیاس خودکارآمدي
می رسد دیـدگاه  لذا به نظر ،طیف باال قرار داشت

این دانشجویان نسبت بـه ایـن دو مقیـاس مثبـت     
بوده و از نظر خودشـان از مهـارت الزم در ایـن دو    
ــاس      ــی در مقی ــد ول ــوده ان ــوردار ب ــاس برخ مقی

کیفی امتیـاز دانشـجویان   پژوهشدرديخودکارآم
کارشناســـی ارشـــد در طیـــف پـــایین و امتیـــاز 

.دانشجویان دکترا در طیف متوسط قرار داشت
میـانگین و  )4در پژوهش صـالحی و همکـاران (  

نامـه  انحراف معیـار امتیـاز دانشـجویان از پرسـش    
خودکارآمدي پژوهشی در هر یک از هفت مقیـاس  

نامـه در  یاز کـل پرسـش  به طور مجزا و هم در امت
این و) 76/173±11/35(طیف متوسط قرار داشت 

ــجویان     ــاز دانش ــانگین امتی ــه می ــا نتیج ــه ب نتیج
ــه حاضــر کــه در طیــف   کارشناســی ارشــد مطالع
متوسط قرار داشت هم خوانی دارد. پژوهش گراوند 

) داشتن دیدگاه مثبت و کسب امتیاز 7و همکاران (
پژوهشـی بـا   نامـه خودکارآمـدي  باالتر از پرسـش 

افزایش عملکرد و تولیدات پژوهشـی افـراد نسـبت    
و همچنین داشتن باور و دیـد  نشان دادمستقیمی 

مقایسه امتیاز دیدگاه هاي دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتراي تخصصی نسبت به خودکارآمدي پژوهشی-1جدول
مقیاس هاي خودکارآمدي 

پژوهشی
تعداد 
سوال

کمینه
امتیاز

بیشینه
امتیاز

کارشناسی ارشدباالطیفمتوسططیفطیف پایین
ومیانگین 

انحراف معیار

دکترا
میانگین و

انحراف معیار

سطح
معنا داري

وآماريخودکارآمدي
تحلیلی

13136533/30-1313/30-46/4765-46/476/40±89/42/53±95/4001/0p<

مفهومدرخودکارآمدي
پردازي

12126028-1244-2860-449/41±15/692/3±5/48001/0p<

وروشدرخودکارآمدي
اجرا

11115566/25-1266/25-33/4055-33/402/38±80/59/44±13/4001/0p<

درخودکارآمدي
کیفیپژوهش

552566/11-566/11-33/1825-33/1870/3±4/1066/5±5/15001/0p<

گزارشخودکارآمدي
نویسی

663014-622-1430-2240/3±7/2241/2±7/26001/0p<

مهارتدرخودکارآمدي
تبحرهاوها

55255-66/1133/18-66/1125-33/1887/2±1/1878/2±4/19008/0=p

p=5/13176/0±2/1388/0±1512/2-1111-37-33157اخالق
>6/221001/0p±2/18563/24-27551/28-33/12866/201-5566/201-555527533/128امتیاز کل
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مثبــت نســبت بــه خودکارآمــدي پژوهشــی باعــث 
ــراد در ایــن زمینــه   ــر اف ــودعملکــرد مطلــوب ت . ب

وآموزشیمحیط هايکه بینکردهمچنین بیان 
وجـود معنـاداري رابطـه پژوهشـی میزان تولیدات

.اردند
ــاران ( در  ــانی و همک ــژوهش رمض ــدگاه 1پ ) دی

دانشجویان بر مشـارکت در تحقیـق تـأثیر زیـادي     
جایگــاه و ارزش شــدنمشــخصبــه و داشــت

ــات  ــتو تحقیق ــویق و حمای ــطوح آنازتش در س
تعیــین ضــوابط صــریح و روشــن بــراي و مختلــف 

مراجــع تحقیــق و پــژوهش و مشــخص شــدن    
و هـاي پژوهشـی   گیري براي تصویب طـرح تصمیم

. توصیه شده استجلوگیري از اعمال سالیق 
بیشـتر ) 2پژوهش مهرعلی زاده و همکاران (در 

تحقیقاتی کارهايانجامبهپزشکیدانشکدهاساتید
عـدم جملـه ازمتعـدد دالیلبهولیداشتندعالقه

پژوهشاصولبادانشجویانکافیتجربهوآشنایی
ــل ــاديتمایـ ــهزیـ ــات بـ ــدایت تحقیقـ هـ

نتـایج ایـن مطالعـه بـه طـور      .نداشـتند دانشجویی
واضحی با نتایج مطالعه کنونی مطابقت دارد.

اکثریـت آگاهی) 3پژوهش فالح و همکاران (در 
متوسطسطحدرتحقیقازدندانپزشکانوپزشکان

توانمنـدي  نظـر ازبـوده و قبـول قابـل ولـی پایین
تـوان  دارايدندانپزشکانوپزشکاناکثرپژوهشی،

بودند پژوهشیقبولقابلسطحدراماپایینمندي
مثبـت تحقیـق بهنسبت پزشکاناکثریتنگرشو 

پژوهشـی توانمنـدي میـزان مجمـوع بود ولـی در 
نتیجـه  .داشـت فاصـله مطلـوب وضعیتازپزشکان

این پـژوهش لـزوم آمـوزش روش هـاي تحقیـق و      
زمینه سازي انجـام پـژوهش هـاي علمـی و البتـه      
عالقه مند سازي افراد از دوران دانشجویی به امـور  

پـژوهش  در پژوهشی را به وضوح تبیین می نماید. 
) تحصــیل دانشــجویان در 10طــالبی و همکــاران (

ی و مقاطع باالتر و مواجهه با محیط هـاي پژوهشـ  
آموزشی و کسب تجربه در ایـن زمینـه در دیـدگاه    

. بودها نسبت به انجام پژوهش تاثیرگذارآن
ــان (  ــژوهش جوادیــ ــدود 11در پــ % 73) حــ

اظهار نمودند کـه اسـاتید   دانشجویان علوم پزشکی 
نقش زیادي در ترغیـب دانشـجویان بـه تحقیـق و     

در پژوهش پنجه شاهین و همکاران پژوهش دارند.

% دانشـجویان تمایـل زیـادي بـه     77حدود ) 12(
ــات     ــب تحقیق ــاتی در قال ــاي تحقیق ــام کاره انج

. همـین طـور پـژوهش دیگـري     شتنددادانشجویی 
نشــان داد، بخــش زیــادي از دانشــجویان پزشــکی 

). 13هستند (عالقه مند به دوره تحقیقاتی خویش 
) در زمینـه پـژوهش نیـز    14در پژوهش کارشکی (

ارت و تجربـه بیشـتر از   مقطع بـاالتر و کسـب مهـ   
عوامل تاثیر گذار در خودکارآمدي می باشد. 

یکی از فاکتورهاي مـوثر بـراي دسـت یـابی بـه      
خودکارآمدي پژوهشی انگیزه مثبت افراد در انجام 
امور پژوهشی و در نتیجه رسیدن به مراحل بـاالي  

بنــابراین بــه نظــر خودکارآمــدي پژوهشــی اســت.
دانشــجویان نســبت بــه رســد دیــدگاه مثبــت مــی

خودکارآمدي پژوهشی خودشان اولـین گـام بـراي    
بهبود عملکـرد و دسـت یـابی بـه پیشـرفت هـاي       

ایـن نتـایج نشـان مـی     ها خواهد بود.پژوهشی آن
دهد که در صورت هدایت موثر دانشـجویان عالقـه   
مند به تحقیق هاي علمی توسط اساتید پژوهشـگر  

ر علمـی و  مـی تـوان بـه بـا    در زمینه هاي مربوط، 
به نظر می رسد که همچنینپژوهشی کشور افزود. 

خودکارآمدي از عوامل مهم و زمینه ساز پیشـرفت  
دانشجویان در زمینه هاي مختلف تحصیلی است. 

نتایج این مطالعه به وضوح نشان داد دانشجویان 
در مقطع تحصیلی باالتر دیدگاه مثبت تري نسبت 

در نتیجـه  به خودکارآمدي پژوهشی خود دارنـد و 
به دلیل انگیزه و تجربه و آشـنایی بیشـتر بـا روش    
هاي تحقیق علمی مفصل تر از عملکرد بهتري نیز 

یکی از مـوارد مهـم پیشـرفت در    پسبرخوردارند. 
عملکــرد پژوهشــی دانشــجویان مــی توانــد مقطــع 

ها باشد به طوري که هـر چـه تجربـه    تحصیلی آن
یی بـا  دانشجویان در انجام امـور پژوهشـی و آشـنا   

روش هاي تحقیق بیشتر باشد دیدگاه مثبت تـر و  
عملکرد بهتري در انجام تحقیق خواهند داشت.

طیف پایین و طیف متوسط امتیاز خودکارآمدي 
پژوهش کیفی در دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و    
دکترا نشـان دهنـده کـم بـودن مهـارت و تجربـه       

الزم بنابراین دانشجویان در این مقیاس بوده است.
ست دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلـی در  ا

زمینه پژوهش هاي کیفی از آموزش الزم و کامـل  
برخوردار باشند و در این خصوص مهارت و تجربـه  
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توانمنـد سـازي   راه کارهـاي  الزم را کسب نمایند.
دانشجویان به همراه آموزش جدي تر و وسیع تر و 

هـا در انـواع پـژوهش کیفـی و     درگیر نمـودن آن 
نین برگزاري کارگـاه هـاي دوره اي آمـوزش    همچ

ــق کیفــی و اســتفاده از اســاتید   روش هــاي تحقی
پژوهشــگر خبــره در ایــن زمینــه بــراي هــدایت و  
راهنمـایی و بکــارگیري دانشـجویان عالقــه منــد و   

هـا در دوران دانشـجویی مفیـد    درگیر نمـودن آن 
بوده و براي افزودن به بار علمـی پژوهشـی کشـور    

ضروري می نماید.
ممکــن اســت محــیط آموزشــی و پژوهشــی در  
ــدي     ــه خودکارآم ــبت ب ــجویان نس ــدگاه دانش دی

ها تاثیر گذار باشد و از آنجایی که این پژوهشی آن
مطالعه در دانشجویان مقاطع تحصـیالت تکمیلـی   
کارشناسی ارشد و دکتراي تخصصی دانشگاه علـوم  
ــت      ــت الزم اس ــده اس ــام ش ــران انج ــکی ته پزش

یع تر و در محـیط هـاي   هایی در سطح وسپژوهش
آموزشی مختلف در ایـن زمینـه صـورت گیـرد. از     
محدودیت این پژوهش نبود امکان مقایسـه نتـایج   
با مطالعات داخلی به دلیل تازگی موضـوع مطالعـه   

لذا توصیه می شود مطالعات کیفی در زمینه ،است
عوامـل انگیزشـی مــوثر بـر افـزایش خودکارامــدي     

دف از جملـه  پژوهشی در گـروه هـاي مختلـف هـ    
دانشجویان و اعضاي هیات علمی صورت گیرد.

ایـن مطالعـه نشـان داد کـه     ج ینتـا به طور کلی 
دانشجویان مقطع تحصیلی دکتـراي تخصصـی در   
مقایسه با دانشجویان کارشناسی ارشـد از دیـدگاه   

تــري نســبت بــه خودکارآمــدي پژوهشــی و مثبـت 
هاي خود در این زمینه برخوردار بودند.توانمندي

تقدیر و تشکر
ــدین  ــه ب ــنده مقال ــجویان نویس ــیله از دانش وس

تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران که 
ــد   ــاري نمودن ــژوهش ی ــن پ ــام ای ــت ،در انج نهای

سپاسگزاري را اعالم می نماید.
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Abstract
Background: Students’ research belief has important influence on their avoiding or doing an
investigation. The aim of this study was the comparison of MSc and PhD students’
viewpoints in regard to research self-efficacy.
Methods: This descriptive-cross sectional study was conducted in 2013 on 140 MSc and PhD
students in Tehran University of Medical Sciences, using simple random sampling. Sample
size was determined by a pilot study and calculating sample variance. Data collection tool
was standardized self-administered research self-efficacy questionnaire. Statistical analysis of
data was done by using SPSS- 17 software as well as independent T-test for comparison. The
7 items of the questionnaire included statistical and analytical, conceptualization, method and
implementation, qualitative research, writing report, skills and proficiency and ethics.
Results: Significant difference was observed between MSc and PhD students’ viewpoints
regarding statistical and analytical, conceptualization, method and implementation,
qualitative research, report writing and skills and proficiencies of self-efficacy scales
(p=0.008, p<0.001). But no significant difference was observed in ethics scales (p=0.176).
Conclusion: PhD students as compared to Msc students had more positive viewpoint in
regard to research self-efficacy.
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