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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ارتباط استاد ـ دانشجو بر انگیزش تحصیلی و
خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلیِ تربیت بدنی و علوم ورزشی بود.
محدودة مطالعاتی پژوهش ،استان اصفهان و جامعة آماریِ آن ،تمام دانشجویان مشغول به
تحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلیِ رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی ( )N=991بود .حجم
نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعیین ( )n=271و دانشجویان بهصورت
تصادفی ـ طبقهای گزینش شدند .برای جمعآوری اطالعات پیرامون متغیر ارتباط
استاد ـ دانشجو از پرسشنامة عابدینی و همکاران ( ،)4994برای جمعآوری اطالعات پیرامون
متغیر انگیزش تحصیلی از پرسشنامة هرمانس ( )4987و برای جمعآوری اطالعات پیرامون
متغیر خودکارآمدیِ پژوهشی از پرسشنامة گراوند و همکاران ( )4992استفاده شد که روایی
محتوایی و صوری آنها بر اساس نظرات استادان مدیریت ورزشی ،و پایایی آنها بر اساس آلفای
کرونباخ تأیید شد .برای تحلیل دادهها از مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار
لیزرل  8/80استفاده گردید که نتایج نشان داد ارتباط استاد ـ دانشجو با ضریب  0/14بر
خودکارآمدی پژوهشی و با ضریب  0/91بر انگیزش تحصیلی دانشجویانِ تحصیالت تکمیلیِ
تربیت بدنی و علوم ورزشی اثرگذار است .همچنین ،انگیزش تحصیلی نیز با ضریب  0/44به
طور معنیدار بر روی خودکارآمدی پژوهشی اثرگذار است .بر این اساس میتوان گفت با
بهبود روابط و تعامالت استادان و دانشجویانِ رشتة تربیت بدنی ،انگیزش تحصیلی و
خودکارآمدی پژوهشی این دانشجویان به سطح باالتری ارتقا پیدا خواهد کرد و در نتیجه،
وضعیت مناسبتری برای پژوهش و تحصیل آنها فراهم میآید.
واژگان کلیدی :ارتباط استاد ـ دانشجو ،انگیزش تحصیلی ،خودکارآمدی پژوهشی
*نویسنده مسئول:

Email: m.salimi@ui.ac.ir
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مقدمه
در دنیای امروز ،دانشگاهها به عنوان بستر اصلی تفکر و اندیشه در مورد تمام مسائل جامعه،
شناخته شدهاند ( )1و دانشجویان نیز به عنوان نیروهای پویا و آیندهساز در جامعه معرفی
شدهاند که میتوانند نقش بسیار مهمی در پیشرفت جامعه ایفا کنند؛ بنابراین ،مطالعه و بررسی
انگیزههای تحصیلی دانشجویان ،امکانات پژوهشی آنها ،حمایتهای مادی و معنوی در زمینة
بروز استعدادهایشان و به طور کلی ،عواملی که بر عملکرد آموزشی و پژوهشی آنها تأثیرگذار
است ،اهمیت فراوان دارد؛ زیرا عوامل فردی و محیطیِ بسیاری ،کارایی و اثربخشی عملکرد
تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار میدهند که یکی از مهمترین این عوامل ،انگیزش آنها
برای تحصیل است (.)2
انگیزش در تمام فعالیتهای زندگی فرد ،از جمله تحصیل ،آموزش و پژوهش ،نقش مهمی دارد
()3؛ چراکه یک بخش پیچیده از روان و رفتار انسان است ( )4که تعیین میکند افراد چه
چیزهایی را برای گذراندن زمان خود انتخاب کنند ،چقدر از انرژی خود را در تکلیف معین به
کار ببرند ،دربارة یک تکلیف چگونه فکر و احساس کنند و چقدر در انجام تکلیف پافشاری
داشته باشند (.)5
یکی از انواع انگیزش ،انگیزش تحصیلی نامیده میشود و به رفتارهایی که منجر به یادگیری و
پیشرفت میشود ،اطالق میگردد ( .)6مطالعات متعدد نشان دادهاند که انگیزش تحصیلی ،یک
عامل تعیینکنندة کلیدی برای عملکرد تحصیلی و موفقیت است ( )7و بیشترِ رفتارهایی که
این انگیزش را نشان میدهند عبارتند از پافشاری بر انجام تکالیف دشوار ،سختکوشی یا
کوشش در جهت یادگیری در حد تسلط و انجام تکالیفی که به تالش نیاز دارند ( .)8اما با توجه
به اهمیت نقش انگیزش تحصیلی در پیشرفت ،یادگیری و اقدام به کارهای پژوهشی ،باید گفت
یکی از مشکالت شایعِ نظامهای آموزشی در بسیاری از کشورهای جهان ،از کشورهای پیشرفته
گرفته تا عقبمانده ،نبود یا تنزل این متغیر مهم تحصیلی در دانشجویان است که زیانهای
علمی ،فرهنگی و اقتصادی فراوانی را متوجه دولتها و خانوادهها میسازد ( .)9ازاینرو،
ی دانشجویان و در نتیجه ،عملکرد ضعیف آنها در موضوعات
پایینبودن سطح انگیزة تحصیل ِ
علمی ،امری خطرناک برای آموزش و بهویژه پژوهش در کشور محسوب میشود؛ زیرا این عامل،
نقش بسیار مهمی در رویآوردنِ دانشجویان به کارهای پژوهشی ،بهویژه در مقاطع تحصیالت
تکمیلی دارد و کمیت و کیفیت بروندادهای پژوهشی و تداوم فعالیتهای پژوهشیِ بعدیِ آنها
را تحت تأثیر قرار میدهد .از آنجا که پژوهش در این مقاطع تحصیلی ،بخشی از اهداف آموزش
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عالی است و برای ارتقای دانشجویان نیز ضروری و الزم است ،میبایست عواملی را که سبب این
تضعیف میشوند ،شناسایی و درصدد رفع آنها اقدام کرد.
انجام پژوهش ـ بهویژه در سالهای اخیر ـ بخش مهمی از برنامة تحصیالت تکمیلی دانسته
شده است ( )11و یکی از مهمترین مقولههای مورد توجه در آموزش دانشگاهها نیز توجه به
موضوع «آموزش مبتنی بر پژوهش» و چگونگی اجرای آن است .انجام پژوهش از پایههای
اساسی و عمده در توسعة جوامع محسوب میگردد؛ بهنحوی که هیچگونه حرکت علمی و
منطقیای بدون پشتوانة تحقیقات امکانپذیر به نظر نمیرسد .بنابراین ،پرداختن به پژوهش،
یکی از مهمترین وظایف دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برای توسعة ملی و پیشبرد دانش و
فناوری است ( .)1در واقع ،تحقیق و پژوهش پس از آموزش نیروی انسانی ،یکی از ارکان توسعة
سالم فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی تلقی میشود و جوامع مختلف تنها در صورتی میتوانند
خود را با سیر تحوالت سریع علوم تطبیق دهند و از این راه به پیشرفت نائل شوند که تحقیق و
پژوهش در آن جوامع نهادینه شده و اصل و محور تحصیالت باشد (.)11
انجام پژوهش از فرایندها و مهارتهای مهم و اساسی برای دانشجویان ،بهویژه در مقاطع باال،
یعنی تحصیالت تکمیلی است ()12؛ زیرا این دانشجویان در دورة تحصیل خود عالوه بر
گذراندن واحدهای آموزشی ،ملزم به انجام پژوهش هستند و بر اساس تحقیقات بهعملآمده،
دانشجویان دورههای تحصیالت تکمیلیِ در حال پژوهش ،حدود  55درصد از کل پژوهشگران
کشور را تشکیل میدهند که در این میان ،دانشجویان رشتة تربیت بدنی به دلیل اهمیت این
رشته در ارتقای تندرستی ،پُ رکردن اوقات فراغت ،لذت بخشیدن به زندگی اقشار مختلف و
نقش آن در بهبود وضع اقتصادی جامعه ،و همچنین میانرشتهای بودن این علم و تقسیمبندی
آن به گرایشهای مختلف در دوران تحصیلی ،بهویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری،
فرصت تحقیقی بسیاری دارند و میتوانند بخشی از جامعة پژوهشگران کشور را تشکیل دهند؛
همچنین دورههای تحصیالت تکمیلیِ رشتة تربیت بدنی در دهههای گذشته رشد کمّی
قابلتوجهی داشته و طبق آمار وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،تعداد دانشجویان این مقاطع
تحصیلی به طور قابلتوجهی افزایش یافته است؛ بنابراین ،توجه به وضعیت پژوهشی این دورهها
اهمیت بسیاری دارد ( ،)13زیرا این افراد با انجام پژوهشهای خود ،نیروی قابلتوجهی در
جهت پیشرفت و توسعة کشور به شمار میروند و به عبارتی میتوان گفت این افراد از ارکان
اصلی و بازوی اجرایی و موتور محرکة تحقیق و پژوهش در کشور محسوب میشوند (.)14
یکی از موضوعات مورد تأکید در حیطة تحقیق و پژوهش ،باورها و نگرشهای پژوهشی ،بهویژه
باورهای مربوط به خود محقق ،در رابطه با پژوهش است .باورهای پژوهشی تأثیرات مهمی در
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اجتناب از پژوهش یا انجام تحقیق دارند و میتوانند عامل مهمی در انجامدادن یا انجامندادن
پژوهش باشند ( .)15دانشجویانی که نسبت به توانمندی خود برای انجام یک تکلیف تحقیقی،
مطمئن نیستند و همچنین اعتقاد ندارند که تمرین و تالش به موفقیت منتهی خواهد شد،
اغلب مضطرب میشوند؛ بهویژه زمانی که ارزیابی میشوند و احساس میکنند که شایستگی
کافی ندارند .در عوض ،دانشجویانی که به شایستگی خود اعتقاد دارند ،میتوانند به تحقیق
بپردازند و در کارهای پژوهشی هم موفقتر هستند .در واقع ،یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر
انجام تحقیق در دانشجویان ،باورهای آنها نسبت به تواناییهایشان در این زمینه است.
پژوهشگران قضاوت افراد در مورد تواناییهایشان را به منظور سازماندهی و اجرای یک سلسله
کارها برای رسیدن به عملکردهای پژوهشی مشخص ،خودکارآمدی پژوهشی مینامند (.)16
شاید بتوان از انگیزش تحصیلی به عنوان عامل مهم و تأثیرگذار بر خودکارآمدی پژوهشی یاد
کرد؛ زیرا انگیزش تحصیلی باال موجب میشود که فرد بهطور خودانگیخته در محیط تالش کند
و به انجام تحقیق و پژوهش بپردازد و در نتیجه به باورهای کارآمدی خود ،از جمله
خودکارآمدی پژوهشی دست یابد ( .)17بسیاری از پژوهشگران معتقدند که انگیزة تحصیلی ،با
نیاز به تسلط بر تکالیف دشوار ،بهتر از دیگران عمل کردن و پیرویکردن از معیارهای باالی
برتری ،ارتباط دارد .بنابراین ،داشتن انگیزة تحصیلی باال موجب میشود که فرد از حداکثر توان
خود برای رسیدن به هدف استفاده کند و در نتیجه ،به سطح باالیی از خودکارآمدی دست یابد.
دانشجویان تحصیالت تکلمیلی نیز از آنجا که برای دستیابی به اهداف خود نیازمند تحقیق و
پژوهش هستند ،داشتن انگیزة تحصیلی باال در دستیابی به خودکارآمدی پژوهشی آنها
میتواند بسیار مؤثر باشد (.)18
انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان ،تنها متأثر از هوش فردی یا امکانات
سختافزاری موجود در محیط نیست ( ،)19بلکه عوامل مختلفی از جمله ویژگیهای اجتماع
علمی دانشگاه محل تحصیل آنان نیز میتواند بر این موضوع بسیار تأثیرگذار باشد؛ این اجتماع
علمی ،شامل ارتباط دانشجویان ،استادان و کارکنان دانشگاه میشود .در این اجتماع علمی،
رابطة اجتماعی میان دو دسته از افراد ،یعنی استادان و دانشجویان ،بسیار بااهمیت است و
میتواند پیامدهای رفتاری ،آموزشی و پژوهشی متعددی داشته باشد ( .)21تعامالت و ارتباطات
دانشجویان با استادان ،یکی از اصلیترین عرصههای ارتباطات در آموزش عالی و یکی از
مهمترین سرمایههای دانشگاهی محسوب میشود ()21؛ اگر رابطة استاد و دانشجو بهخوبی
برقرار شود ،هدفهای آموزشی و پژوهشی با کیفیت و سهولت بیشتری تحقق مییابد (.)22
برقراری ارتباط استاد و دانشجو باعث افزایش اعتماد به نفس و انگیزة تحصیلی در دانشجو

اثر ارتباط استاد ـ دانشجو بر انگیزش تحصیلی...

449

میشود ( )23و تأثیر مستقیمی بر رشد فکری و تواناییهای دانشجویان دارد و همچنین
می تواند احساس خودکارآمدی پژوهشی و هدفمندی در تحصیل را در آنها تقویت کند (.)21
ولی با توجه به اهمیت این موضوع ،همچنان در ایران ضعف روابط استاد و دانشجو بهطور
فراگیر در تمام رشتههای آموزشی دیده میشود .هرچند این ضعف ارتباطی با برخی مشکالت
از جمله افزایش تعداد دانشجویان و تودهایشدن آموزش عالی ،نسبت باالی دانشجو به استاد،
بار آموزشی سنگین و در نتیجه دسترسپذیریِ اندکِ استادان ،وجود دانشجویان غیرحرفهای و
استادان چندحرفهای پیوند دارد؛ ولی تا حدی نیز از تسلط رویکردها و الگوهای آموزشی معین
تأثیر میپذیرد که همة این عوامل با تشدید ضعف رابطة استاد ـ دانشجو میتوانند در انگیزش
تحصیلی و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان در انجام تحقیقات ،به عنوان یکی از اهداف اصلی
نهاد دانشگاه تأثیر منفی داشته باشند (.)24
مروری بر پیشینة تحقیقات در داخل و خارج از کشور نشان میدهد که تحقیقات متعددی در
رابطه با متغیرهای پژوهش حاضر انجام شده ،اما به تأثیر روابط استاد ـ دانشجو بر انگیزش
تحصیلی و خوکارآمدی پژوهشی دانشجویان ،توجه کمتری صورت گرفته است .از جمله
پژوهشهایی که در زمینة بررسی این متغیرها میتوان به آنها اشاره کرد این تحقیقها هستند:
تحقیقهای گراوند ،کارشکی و آهنچیان ( )1392با هدف بررسی نقش محیط
آموزشی ـ پژوهشی و عوامل اجتماعی دانشگاه بر میزان خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان
( ،)25قدمپور ،گراوند و سبزیان ( )1393با هدف بررسی رابطه بین ادراک از محیط
آموزشی ـ پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیالت
تکمیلی ( ،)26حائریزاده ،اصغرپور ماسوله ،نوغانی و میرانوری ( )1389با هدف بررسی تأثیر
روابط اجتماعی استاد دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان ( ،)21بهرامی و عباسیانفرد
( )1389با هدف بررسی رابطة خودکارآمدی و انگیزة پیشرفت تحصیلی ( ،)18عالییخرایم،
نریمانی و عالییخرایم ( )1391با هدف مقایسة باورهای خودکارآمدی و انگیزة تحصیلی (،)27
عارفی و نقیبزاده ( )2114با هدف بررسی تأثیر خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی بر
پیشرفت تحصیلی ( ،)28لو 1و همکاران ( )2111با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان و اعضای
هیئت علمی در مورد خودکارآمدی پژوهشی ( ،)29یوسفی ،قاسمی و فیروزنیا ( )1388با هدف
بررسی ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ( )31و رضائیان ،زارعبیدکی،
باختر و هادیمقدم ( )1394با هدف بررسی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان دورة
کارورزی (.)2
1. Lev
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با توجه به اهمیت ارتباط استاد و دانشجو و نقش آن در انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی
پژوهشی دانشجویان و حساسیت مسئلة تحقیق و پژوهش در محیط دانشگاه و همچنین
محدودبودن مطالعات انجامشده در این زمینه ،این پژوهش با هدف بررسی اثر ارتباط
استاد ـ دانشجو بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلیِ
تربیت بدنی انجام شده است .همچنین ،بر اساس جمعبندی مبانی نظری ،مدل مفهومی
پژوهش به صورت شکلِ  1ارائه میگردد:

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی
از آنجا که هدف پژوهش حاضر ،تعیین روابط ع ّلی میان متغیرهای ارتباط استاد ـ دانشجو،
انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی پژوهشی ،در قالب مدل مفهومی است ،از نظر هدف،
«کاربردی» ،از حیث نحوة گردآوری اطالعات« ،پیمایشی» و از منظر نوع« ،توصیفی ـ علی»
است که بهطور مشخص مبتنی بر مدلیابی معادالت ساختاری 1است .در مدل مفهومی
پژوهش ،ارتباط استاد ـ دانشجو به عنوان متغیر مستقل ،و انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی
پژوهشی به عنوان متغیرهای مستقل وابسته در نظر گرفته شدهاند .محدودة مطالعاتی پژوهش،
استان اصفهان بود و جامعة آماریِ آن ،تمام دانشجویان مشغول به تحصیل در مقاطع تحصیالت
1. Structural Equation Modeling
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تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در تمام گرایشهای رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی
( )N=934بودند .حجم نمونه نیز بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعیین گردید ( )n=274و
دانشجویان بهصورت تصادفی ـ طبقهای (بر اساس دانشگاه محل تحصیل و مقطع تحصیلی)
گزینش شدند که جدول  1اطالعات مربوط به جامعه و نمونة آماری پژوهش را به تفکیک
دانشگاههای مطالعهشده نشان میدهد.
جدول  -1جامعه و نمونة آماری پژوهش
جامعه
دانشگاه

نمونه

کارشناسی ارشد

دکتری

کارشناسی ارشد

دکتری

دانشگاه اصفهان

128

59

38

17

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه

274

-

81

-

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد
مجموع در مقطع تحصیلی
مجموع

421
39
862

13
72

123
12
253

4
21

934

274

برای جمعآوری اطالعات پیرامون متغیر ارتباط استاد ـ دانشجو از پرسشنامة عابدینی ،عباسی،
مرتضوی و بیجاری ( )1391استفاده شد که  32سؤال دارد و در قالب سه مؤلفة خصوصیات
فردی استاد ( 12سؤال) ،خصوصیات علمی استاد ( 6سوال) و خصوصیات حرفهای استاد (14
سوال) طراحی شده است ( .)31آنها روایی این پرسشنامه را به لحاظ محتوایی و صوری بر
اساس نظرات استادان و پایایی آن را با آلفای کرونباخ  1/88تایید کردند .همچنین این
پرسشنامه در پژوهش یاژن ،توکلیفر ،ترابی سالمی ،یعقوبیفر و صفاری ( )1393به کار رفته و
روایی و پایایی آن نیز تایید شده است (.)32
1
برای گردآوری اطالعات پیرامون متغیر انگیزش تحصیلی ،از پرسشنامة هرمانس ( ،)1987که
در بر دارندة چهل سؤال در قالب چهار مؤلفة اصلیِ اعتماد به نفس ( 12سؤال) ،پشتکار (11
سؤال) ،آیندهنگری ( 11سؤال) و سختکوشی ( 7سؤال) است ،استفاده گردید .هرمانس
( )1971بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود دربارة نیاز به پیشرفت و با بررسی منابع
مربوط ،ابزار اولیة خود را مشتمل بر  29سؤال طراحی کرد ( )33و در نهایت ،طی مطالعات
بعدی خود ،با حفظ اصالت مواد پرسشنامة اولیه ،تعداد سؤاالت آن را به چهل سؤال بسط داد
1. Hermans
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( .)34این ابزار در حال حاضر نیز یکی از رایجترین و معتبرترین پرسشنامههای سنجش
انگیزش پیشرفت ،بهویژه در محیطهای آموزشی به شمار میآید ( .)35هرمانس برای محاسبة
پایایی پرسشنامة خود از روش بازآزمایی استفاده کرد که ضریب  1/84در هر دو بار پاسخگویی
افراد در یک بازة زمانی سههفته ای ،نشان از پایایی مطلوب آن داشت .همچنین برای محاسبة
روایی نیز از روایی محتوا استفاده کرد و ضریب همبستگی هر سؤال را نیز با استفاده از
رفتارهای پیشرفتگرا محاسبه کرد .اکبری ( )1386نیز در تحقیقی جداگانه و با توجه به محیط
فرهنگی و اجتماعی آموزشی در مدارس و دانشگاههای ایران ،پایایی و روایی (محتوا و سازه [بر
اساس روش تحلیل عاملی]) این پرسشنامه را بررسی و تأیید کرد ( .)34همچنین ،روایی و
پا یایی این پرسشنامه در پژوهش نوحی ،حسینی ،رخساریزاده ،صبوری و علیشری ( )1391نیز
به تأیید رسیده است (.)36
برای سنجش متغیر خودکارآمدیِ پژوهشی ،از پرسشنامة گراوند ،کارشکی و آهنچیان ()1392
شامل  57سؤال در قالب هفت مؤلفة خودکارآمدی آماری و تحلیلی ( 13سؤال) ،خودکارآمدی
در مفهومپردازی ( 12سؤال) ،خودکارآمدی در روش و اجرا ( 11سؤال)؛ خودکارآمدی در
پژوهش کیفی ( 5سؤال) ،خودکارآمدی در گزارشنویسی ( 7سوال) ،خودکارآمدی در مهارتها
و تبحرها ( 5سؤال) و اخالق ( 4سؤال) استفاده شد ( .)25گراوند ،کارشکی و آهنچیان
( ،)1392ضریب آلفای کرونباخ  1/97را برای کل پرسشنامه ،مؤید پایایی مطلوب آن دانستند و
روایی صوری و محتوایی آن را نیز با استفاده از نظرات استادان تأیید کردند .همچنین در
پژوهش مذکور ،روایی سازة این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،پذیرفته و تأیید
شده است که بیانگر مناسببودن سؤاالت برای مؤلفههاست (.)25
با اینکه روایی هر سه پرسشنامه ،پیش از این در تحقیقات مذکور تأیید شده است ،در پژوهش
حاضر نیز بر اساس نظرات ده تن از استادان برجستة مدیریت ورزشی ،روایی آنها از نظر صوری
و محتوایی تأیید شد .همچنین آلفای کرونباخ معادل  1/93برای پرسشنامة ارتباط
استاد ـ دانشجو 1/89 ،برای پرسشنامة انگیزش تحصیلی و  1/86برای پرسشنامة خودکارآمدی
پژوهشی ،با استفاده از یک گروه نمونة سینفری ،نشان از پایایی مطلوب ابزار تحقیق داشت.
برای تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از جمعآوری پرسشنامهها نیز از مدلسازی معادالت
ساختاری 1با استفاده از نرمافزار لیزرل 8/81 2استفاده شد.

1. Structural Educational Modeling
2. LISREL
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نتایج
جدول  2شاخصهای مربوط به برازش مدل حاصل از تحلیل داده بر اساس مدل معادالت
ساختاریِ ارائهشده را نمایش میدهد .در این جدول ،نسبتِ مجذور کای به درجة آزادی برابر
 1/963گزارش شده است که با توجه به اینکه عددی کمتر از  3است ،بیانگر برازشِ مناسبِ
مدلِ ارائهشده است .ریشة دوم برآورد واریانس خطای تقریب )RMSEA(1در این مدل نیز عدد
 1/173را نشان میدهد که از آنجا که این عدد پایینتر از  1/1است ،نشان میدهد که مدل،
برازش ضعیفی ندارد .ریشة دوم میانگین مجذور پسماندهها )1/138( )RMR( 2نیز از آنجا که
به مقدار صفر نزدیک است ،برازش مدل را تأیید میکند .دیگر شاخصهایی که غالبا برای
تحلیل برازش مدل در معادالت ساختاری مورد توجه قرار میگیرند نیز به همراه دامنة مورد
قبول آنها ( )37در جدول  2ارائه شده است.
جدول -2شاخصهای مرتبط با برازش مدل
شاخص

عنوان

مقدار

دامنه مورد قبول

X2/df

مجذور کای به درجه آزادی

1/963

کوچکتر از 3

1/173

کوچکتر از یک (در برخی منابع )1/8

RMSEA
RMR
GFI
AGFI
NFI
NNFI
CFI
IFI

ریشة دوم برآورد واریانس
خطای تقریب
ریشة دوم میانگین مجذور
پسماندهها
شاخص برازندگی

1/963

شاخص تعدیل برازندگی
شاخص نرمشدة برازندگی
شاخص نرمنشدة برازندگی
شاخص برازندگی تطبیقی
شاخص برازندگی فزاینده

1/957
1/981
1/919
1/952
1/927

1/138

هرچه به صفر نزدیکتر باشد مدل برازش
بهتری دارد
بیشتر از 1/9
بیشتر از 1/9
بیشتر از 1/9
بیشتر از 1/9
بیشتر از 1/9
بیشتر از 1/9

با توجه به یافتههای حاصل از جدول  2میتوان گفت شاخصهای کلی نشان از برازش خوب
الگو توسط دادهها دارند؛ به عبارت دیگر ،میتوان گفت که دادههای جمعآوریشده بهخوبی از
الگو حمایت میکنند .مدل مستخرج معادالت ساختاری در شکل  2به نمایش درآمده است.

1. Root Mean Square Error of Approximation
2. Root Mean Square Residual
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شکل  -2مدل معادالت ساختاری ارائهشده در حالت ارزش تی

همانطور که در شکل  2مشخص است ،تمام روابط موجود بین متغیرهای مکنون ،معنادار
است؛ بدین معنی که عالوه بر تأ یید اثرگذاری این متغیرها بر روی یکدیگر ،مدل روابط موجود
را معنادار گزارش می دهد .همچنین در این مدل روابط بین متغیرهای مکنون و آشکار نیز
معنادار است؛ این موضوع نشان میدهد که تمام متغیرهای مکنون توسط متغیرهای آشکار
خود حمایت میگردند .شکل  3نیز بیانگر مدل تحقیق بر اساس مدل ساختاری 1استاندارد2
شده است.

1. Structural Model
2. Standandized Solution
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شکل  -3مدل ساختاری استانداردشده

بر اساس نتایج حاصل از مدل ساختاری استانداردشده در شکل  ،3متغیر مکنون ارتباط
استاد ـ دانشجو با ضریب  1/45بر روی خودکارآمدی پژوهشی و با ضریب  1/36بر روی
انگیزش تحصیلی دانشجویانِ تحصیالت تکمیلیِ تربیت بدنی و علوم ورزشی اثرگذار است.
همچنین مدل نشان میدهد که انگیزش تحصیلی نیز با ضریب  1/51به طور معنادار بر روی
خودکارآمدی پژوهشی اثرگذار است .در نهایت ،مدل ارائهشده در شکل  3مدل مفهومی پژوهش
را حمایت و تأیید میکند.
بحث و نتیجهگیری
خودکارآمدی پژوهشی یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر میزان فعالیت پژوهشی دانشجویان،
بهخصوص در مقاطع تحصیالت تکمیلی است ( .)38این عامل ،نشاندهندة میزان اعتماد افراد
به تواناییهای خود برای تکمیل یک کار پژوهشی است ( .)17نتایج بهدستآمده از تحقیق
حاضر نشان میدهد که میزان خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان بر کیفیت تحقیقاتی که انجام
میدهند و همچنین میزان تداوم فعالیتهای پژوهشی آنها تأثیرگذار است؛ به نحوی که سطح
خودکارآمدی پژوهشی باال باعث انجام تحقیقات علمی بیشتر و قویتر میشود و سطح
خودکارآمدی پژوهشی پایین ،باعث انجام تحقیقات علمی کمتر و ضعیفتر میگردد ( )39که
لو ،کالسا و باکن ( )29( )2111و رضائیان ،زارعبیدکی ،باختر و هادیمقدم ( ،)2( )1394نیز در
نتایج تحقیقات خود به تأیید این مطلب پرداختهاند .در رابطه با این موضوع ،پژوهشگران به این
نتیجه رسیدهاند که دانشجویانِ دارای سطح خودکارآمدیِ پژوهشی باال ،نسبت به انجام کارهای
پژوهشی اطمینان بیشتری دارند و سعی میکنند قابلیتها و تواناییهای خود را بشناسند و به
خطاهای خود پی ببرند و تالش میکنند تا به موفقیت دلخواه دست یابند .بنابراین ،این افراد به
هنگام روبه رو شدن با مشکالت پژوهشی ،در مقایسه با کسانی که نسبت به تواناییهایشان
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تردید دارند ،همت و پشتکار بیشتری از خود نشان میدهند و در نتیجه میتوانند تحقیقات
علمی بیشتر و قویتری نیز انجام دهند (.)2
خودکارآمدی پژوهشی نیز تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد که طبق مدل مفهومی
تأییدشده در پژوهش حاضر ،انگیزش تحصیلی میتواند یکی از مهمترین این عوامل باشد؛ زیرا
انگیزش تحصیلی یعنی میل و اشتیاق برای یادگیری ،پیشرفت و کسب موفقیت هرچه بیشتر ،و
همچنین شرکت در فعالیتهایی که موفقیت در آنها به کوشش و توانایی شخصی وابسته است
( .)27بنابراین ،دانشجویانی که انگیزش تحصیلی باالتری دارند ،برای رسیدن به اهداف خود به
طور خودانگیخته تالش بیشتری میکنند و در نتیجه به باورهای خودکارآمدی بیشتری دست
مییابند ( . )17از آنجا که دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دوران تحصیل خود ملزم به
گذراندن واحدهای آموزشی و پژوهشی هستند و همچنین یکی از شرایط الزم برای ورود به
مقطع تحصیلی یا مرتبة علمی باالتر برای این دانشجویان ،انجام کارهای پژوهشی است؛
دانشجویانی که انگیزة تحصیلی باالتری دارند ،به تحقیق و پژوهش بیشتری میپردازند و در این
مسیر به تواناییهای باالتری در تحقیق و پژوهش دست مییابند؛ در نتیجه ،از خودکارآمدی
پژوهشی باالتری برخوردار میشوند ( )25که یافتههای پژوهش حاضر نیز این موضوع را تأیید
میکند .بهرامی و عباسیانفرد ( ،)18( )1389عالییخرایم ،نریمانی و عالییخرایم ()1391
( ،)27یوسفی ،قاسمی و فیروزنیا ( )31( )1388و عارفی و نقیبزاده ( )28( )2114نیز در
تحقیقات خود بیان کردهاند که انگیزة تحصیلی مهمترین عامل در یادگیری و اقدام به کارهای
پژوهشی در میان دانشجویان است .بدین معنی که هرچه انگیزة فرد برای تحصیل بیشتر باشد،
فعالیت و رنج و زحمت بیشتری را برای رسیدن به هدف نهایی متحمل خواهد شد و در این
مسیر ،سعی خواهد کرد تواناییهای خود را بهبود بخشد و حتی اطالعاتی بیش از آنچه در
محیط کالس آموزش داده میشود فرا گیرد؛ به این ترتیب ،به سطح باالیی از خودکارآمدی
دست پیدا میکند.
همچنین بخشی از مدل مفهومیِ تأییدشده در پژوهش حاضر ،این موضوع را مطرح میکند که
رابطة بین استاد و دانشجو میتواند بر هر دو عامل انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی پژوهشی
تأثیرگذار باشد؛ زیرا امروزه ارتباط ،مهارت مهمی برای انسان برشمرده می شود و این ارتباط در
محیطهای آموزشی و پژوهشی ،بهصورت تبادل افکار و اطالعات در یک تعامل دوطرفه بین
استاد و دانشجو انجام میگیرد ( .)41در واقع ،این تعامل و رابطه ،یکی از مهمترین عرصههای
ساختار اجتماعی علم به شمار میآید ( ،)41زیرا دانشجویان و استادان ،حدود نیمی از زندگی
روزمرة خود را در محیط دانشگاه و کالس درس میگذرانند و در آنجا همانند محیطهای
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اجتماعیِ دیگر ،با هم تعامل دارند و اگر این روابط بهخوبی برقرار شود ،هدفهای آموزشی و
پژوهشی ،با کیفیت و سهولت بیشتری تحقق خواهد یافت ( .)22در واقع برقراری ارتباط استاد
و دانشجو میتواند باعث افزایش اعتماد به نفس و انگیزة تحصیلی در دانشجو شود ( )23و
تالش هرچه بیشتر او را در کارهای پژوهشی به دنبال داشته باشد .در این مسیر ،بسیاری از
استعدادها و تواناییهای فرد برای تحقیق و پژوهش شکوفا میشود و در نتیجه ،خودکارآمدی
پژوهشی فرد افزایش مییابد .نتایج تحقیق حاضر این موضوع را تأیید میکند و نشان میدهد
که ارتباط استاد ـ دانشجو تأثیر زیادی بر خودکارآمدی پژوهشی (با ضریب  )1/45و در درجة
دوم بر انگیزش تحصیلی (با ضریب  )1/36دانشجویان تحصیالت تکمیلیِ تربیت بدنی دارد.
رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز به دلیل اهمیتی که در ارتقای تندرستی ،پر کردن اوقات
فراغت ،لذت بخشیدن به زندگی اقشار مختلف و بهبود وضع اقتصادی جامعه دارد ،و همچنین
میانرشتهای بودن این علم و وجود زیر شاخههای متعدد آن ،فرصت مناسبی برای دانشجویان،
بهویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی برای انجام تحقیق و پژوهش فراهم میآورد ( .)42بر اساس
نتایج بهدستآمدة مذکور ،دانشجویانِ شاخههای متعددِ این رشته میتوانند با برقراری ارتباط
قوی و مؤثر با استادان خود ،به انجام پژوهشهای بیشتر ،کاربردیتر و باکیفیتتر بپردازند که
بر این اساس به تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی آنها کمک شایانی میشود .یافتههای تحقیق
قدمپور ،گراوند و سبزیان ( ،)26( )1393گراوند ،کارشکی و آهنچیان ( )25( )1392و حائری
زاده ،اصغرپور ماسوله ،نوغانی و میرانوری ( )21( )1389نیز نتایج این بخش از تحقیق را تأیید
و بیان میکنند که رابطة مثبت و مؤثر بین استاد و دانشجو یکی از اساسیترین عوامل در ایجاد
موفقیت در تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی است که میتواند وضعیتی مناسب برای پژوهش و
تحصیل بهتر دانشجویان فراهم آورد و حتی نقص یا کمبود امکانات آموزشی را جبران کند؛ زیرا
استاد ،خلقکنندة فضایی است که دانشجو در آن بصیرت پیدا میکند ،استعدادهای بالقوة خود
را میشناسد و رشد میدهد و در جهت تواناییهای حرفهای و شخصی خود به بهترین شیوه
گام برمیدارد و در نتیجه ،به خودکارآمدی بیشتری از جمله خودکارآمدی پژوهشی دست
مییابد؛ همچنین ،انگیزة تحصیلی او نیز افزایش مییابد .اما در مقابل چنین شرایطی ،حالت
عکس نیز وجود دارد؛ به این صورت که بهترین موقعیت و امکانات برای پژوهش و تحصیل،
میتواند در صورت نبودِ رابطة مثبت و سازنده و یا وجود رابطة منفی میان استادان و
دانشجویان ،به محیطی غیرفعال و ناجذاب تبدیل شود و مانع رشد تواناییهای دانشجویان در
ی
زمینههای مختلف از جمله پژوهش گردد و در نتیجه ،سبب حاصلنشدنِ خودکارآمد ِ
پژوهشیِ آنان میشود و انگیزة تحصیلیشان را کاهش میدهد .در رشتههای مختلف تحصیلی،
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عوامل متفاوت میتوانند به تقویت و یا ضعف روابط استادان و دانشجویان منجر شوند ،مانند
تفاوتها و یا شباهتهای فرهنگی و قومیتی؛ زیرا معموال فهم متقابل بین دو انسان ،منوط به
اشتراکات فرهنگی آنان است که سبب تقویت روابط آنها میشود .در رشتة تربیت بدنی و علوم
ورزشی ،عوامل متعددی وجود دارد که فرصتی فراهم میآورند تا دانشجویان و استادان در
محیطی متفاوت از کالس های تئوری ،در کنار یکدیگر حضور یابند و صمیمیت بیشتری میان
آنها ایجاد شود ،از جمله :وجود کالسهای عملی به عنوان واحدهای درسی و الزام دانشجویان
برای شرکت در این کالسها در دوران کارشناسی و برای برخی از دانشجویان در دوران
کارشناسی ارشد ،تدریس این دروس عملی به عنوان بخشی از برنامة کاری استادان این رشته و
یا برگزاری کالسهای فوق برنامة عملی و مسابقات مختلف ورزشی و عالقة دانشجویان و
استادان این رشته برای حضور در این کالسها و برنامهها .همچنین عامل دیگری که میتواند
بر این روابط تأثیرگذار باشد ،مسئلة تفاوت سنی استادان و دانشجویان است که این فاصلة سنی
میتواند مانعی برای ایجاد صمیمیت بین استادان و دانشجویان در رشتههای مختلف تحصیلی
باشد؛ زیرا از یک طرف استاد حریم خاصی مناسب با سن و جایگاه خود برای خویش قائل
میشود و از طرف دیگر ،دانشجو نیز باید احترام سن و شرایط خاص استاد را در نظر بگیرد که
در رشتة تربیت بدنی ،فضای کالسهای عملی میتواند استادان و دانشجویان را با شرایط سنی
مختلف در فضای صمیمی تری کنار یکدیگر قرار دهد .عامل دیگر در جلوگیری از ایجاد روابط
صمیمی میان استادان و دانشجویان میتواند تفاوت سطح اقتصادی آنها باشد؛ چراکه نوع
نگاههای اقشار مختلف از نظر اقتصادی به مسائل گوناگون با یکدیگر بسیار متفاوت است .در
این باره نیز قرار گرفتن استادان و دانشجویان در کالسهای عملی و در شرایط یکسان ،فرصتی
مناسب برای ایجاد رابطه و تعامالت نزدیکتر فراهم میآورد .بنابراین ،رابطة صمیمیتری که
بین استادان و دانشجویان در کالسهای عملی ایجاد میشود ،میتواند برای دانشجو یک
حمایت اجتماعی مهم و یک احساس خودارزشمندی تلقی شود که منجر به افزایش اعتماد به
نفس و انگیزة تحصیلی بیشتر در دانشجو میشود ،تالش او را در مسیر پیشرفت تحصیلی و
انجام تحقیقات علمی افزایش میدهد و در نتیجه ،سبب ارتقای سطح خودکارآمدی پژوهشی
وی میگردد.
بنابراین با توجه به نتایج کلی پژوهش حاضر میتوان گفت که مدل مفهومی مطرحشده در این
تحقیق ،که بیانگر تأثیر رابطة استاد ـ دانشجو بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی پژوهشیِ
دانشجویانِ تحصیالت تکمیلیِ تربیت بدنی است ،تأیید میشود؛ در نتیجه میتوان از نتایج این
تحقیق برای افزایش میزان انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی پژوهشیِ دانشجویانِ تحصیالت
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تکمیلی ،از طریق بهبود روابط و تعامالت دانشجویان با استادان استفاده کرد ،که در این رابطه
پیشنهادهابی ارائه میگردد:
 .1تعیین استاد راهنما و مشاور برای هر یک از دانشجویان تحصیالت تکمیلی از بدو ورود به
دانشگاه ،تا بدین ترتیب رابطة بیشتری پیدا کنند و تعامالت صمیمیتر و نزدیکتری میان آنها
شکل بگیرد.
.2ارزیابی مستمر دانشگاهها از میزان روابط دانشجویان با استادانشان و همچنین بررسی کیفیت
این روابط
 .3بهینهسازی نسبت استاد به دانشجو در دانشگاهها که میتواند این امکان را برای استادان
فراهم آورد که فرصت بیشتری برای بحث و گفتگو با دانشجویان در کالس و ساعات خارج از
کالس در نظر بگیرند و بدین ترتیب رابطه آنها تقویت گردد.
.4تالش مسئوالن دانشگاهها برای فراهمآوردن شرایط برای برگزاری هرچه بیشتر کالسهای
عملی ،فوق برنامههای ورزشی و مسابقات؛ زیرا رابطة استادان و دانشجویان تربیت بدنی در این
کالسها و برنامهها صمیمیتر و تعاملشان نزدیکتر میشود.
.5استفادة استادان از فناوریهای الکترونیکی مختلف مانند پست الکترونیک
 .6برگزاری نشستها و اردوهایی با حضور دانشجویان جدید و استادان ،بدون هدف آموزش
رسمی و به منظور ایجاد فضای ارتباطی
.7برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای ارتباطی به دانشجویان و اهمیتدادن به این مهارتها
در انتخاب استادان
.8مشخصکردن ساعاتی برای حضور دانشجویان در دفتر کار استادان ،که فرصت بیشتری برای
تعامل و ارتباط رسمی و غیررسمی دانشجویان و استادان فراهم میآورد.
.9مشارکت بیشتر دانشجویان تربیت بدنی در همایشهای علمی استادان ،مسابقات برگزار شده
برای آنها و در نظر گرفتن مسئولیت برای دانشجویان ،که میتواند باعث تقویت روابط استادان و
دانشجویان گردد.
.11آشناسازی استادان با اصول کلی روانشناسی و قوانین رشد ،یادگیری و خصوصیات گروه
سنی دانشجو یان که از این طریق بسیاری از مسائل و مشکالت ارتباطی میان آنان به آسانی
مشخص میشود و میتوان برای حل آنها راهحلهای مناسب تبیین کرد و در نتیجه ارتباط
میان استادان و دانشجویان را تقویت کرد.
 .11تشکیل نشستهایی بین استادان و دانشجویان برای تبادل نظر و گفتگو در خصوص
انتظارات متقابل برای بهبود صوری و محتوایی آموزش ،پژوهش و یادگیری
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