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Abstract: Regarding
the problems in
postgraduate course, this study has tried to
model relationships between psychological
factors with educational and practical aspects
of self-efficacy on postgraduate students of
Iran’s universities. In this regard, the standard
and researcher-made questionnaires were
employed and the Cronbach’s Alpha for final
questionnaire was calculated as 0.813. The
statistical population of this study included
all postgraduate students of Iran’s
universities and the sampling method was
simple random and included which led to the
selection of 297 students as the final study
sample. The results indicate that cognitive
disturbance has greatest impacts on student’s
self-efficacy and then are placed behavioral
performance and cognitive performance.
Among the self-efficacy dimensions, general
and educational are underlying dimensions
that play a mediator role among dimensions
and other factors. Also results of model test
show that control variables of gender, age
and marital status affect students' selfefficacy, but employment and university level
had no significant relationship with students'
self-efficacy in research sample.
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 با توجه به مشکالت موجود در مقطع:چکیده
 این پژوهش سعی داشته ارتباط میان،تحصیالت تکمیلی
عوامل روانشناختی با جنبههای آموزشی و کاربردی
خودکارآمدی دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی
 بدین منظور از.دانشگاههای ایران را مدلسازی کند
پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته استفاده شده است
1/822 که در مجموع پرسشنامه کلی دارای آلفای کرونباخ
 جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مقطع دکتری.است
دوره تحصیالت تکمیلی دانشگاههای ایران هستند؛ روش
 نفر از این179 نمونهگیری به صورت تصادفی ساده و شامل
 نتایج نشان میدهد که آشفتگی.دانشجویان بوده است
شناختی بیشترین تأثیر را بر خودکارآمدی دانشجویان
میگذارد و پس از آن عملکرد رفتاری و عملکرد شناختی
 در بین ابعاد خودکارآمدی بعد عمومی و بعد.قرار می گیرند
تحصیلی ابعاد زیربنایی هستند که نقش میانجی را بین ابعاد
.و عوامل دیگر و خودکارآمدی دانشجویان ایفا میکنند
 عالوه بر تأیید تأثیرگذاری،همچنین نتایج آزمون مدل
 سن و، نشان میدهد که متغیرهای کنترلی جنسیت،عوامل
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مقدمه
امروزه دانشگاهها عهدهدار نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی هستند که با
فراهمسازی زمینه بالندگی دانش ،مهارت و نگرش نیروی انسانی در حوزههای فنی ،حرفهای و
مدیریتی و با پیشرفتهای پژوهشی ،فناورانه و علمی که به ارمغان میآورند زمینه را برای رشد و
توسعه اقتصادی فراهم میسازند (فالح حقیقی و پرهیزکار .)2272 ،فارغالتحصیالن دانشگاهی،
بهخصوص در دوره تحصیالت تکمیلی ،به عنوان یکی از مهم ترین بروندادهای دانشگاه ،میتوانند
تأثیر بسزایی در رشد و توسعه جامعه داشته باشند .برای این منظور ،دانشجویان تحصیالت
تکمیلی بایستی در زمان آموزش ،عالوه بر مهارتهای علمی ،باور مناسبی نسبت به تواناییهای
ذاتی خود پیدا کنند تا پس از دوران دانشگاه بتوانند برای رسیدن به اهداف متعالی از این
توانایی های ذاتی به درستی استفاده کنند .از این رو ،بررسی رفتار دانشجویان تحصیالت تکمیلی
در آموزش و یادگیری ،دیدگاه مناسبی را در زمینه تأثیر قدرت واقعی آنها در هنگام مواجهه با
چالشها و انتخابهایی که انجام میدهد در اختیار میگذارد .یکی از نظریههای مهم تغییر رفتار
در زمینه یادگیری ،نظریه خودکارآمدی است؛ بر اساس این نظریه از میان مکانیسمهای شخصی،
هیچ کدام بنیادیتر یا فراگیرتر از خودکارآمدی در کنترل رفتار و تقاضاهای محیطی نیست
(رحیمی و همکاران .)2279 ،خودکارآمدی اعتقاد فرد به توانایی خود جهت موفق شدن در یک
وضعیت خاص است؛ این اعتقاد ،تعیین کننده چگونگی تفکر ،رفتار و احساس افراد است.
خودکارآمدی دارای مؤلفههای ،انتظارات خودکارآمدی و نتایج مورد انتظار است؛ انتظارات
خودکارآمدی ،اعتقاد فرد نسبت به تواناییهای خود در انجام یک رفتار موفقیتآمیز است،
درحالیکه نتایج مورد انتظار ،به باور به نتیجهی حاصل از یک عملکرد خاص اشاره دارد (جعفری،
.)2279
دانشجویان تحصیالت تکمیلی به دلیل ماهیت برنامههای تحصیلی خود که مستلزم
پژوهشهای گوناگون است به منابع مختلفی دسترسی خواهند داشت که باعث میشود سطح
دانش و روحیه فعالیتهای مولد خود را ارتقا دهند .از این رو ،ویژگیهای روانشناختی و حرفهای
برای دستیابی به موقع یتی استراتژیک در جامعه برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی از اهمیت دو
چندانی برخوردار خواهد بود .برای ویژگیهای روانشناختی میتوان موارد بسیاری را ذکر کرد؛
به دلیل انتظارات آتی و فشار روانی زیادی که به دانشجویان در فرایند آموزشی دوره تحصیالت
تکمیلی وارد میشود ،ویژگیهایی مانند آشفتگی شناختی ،عملکرد شناختی و عملکرد رفتاری
برای دستیابی به این موقعیت استراتژیک در جامعه ،اهمیت خاصی پیدا میکنند.
نظر به اهمیت خودکارآمدی و ویژگیهای روانشناختی برای دانشجویان تحصیالت
تکمیلی ،تالش برای شناسایی ارتباط تنگاتنگ این مفاهیم ،اهمیت پیدا میکند .این اهمیت با در
نظر گرفتن جایگاه این دانشجویان به عنوان نیروهای متخصص و کارا که محصول نهایی
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تحصیالت تکمیلی فرض میشوند ،بیشتر نمایان میشود .خودکارآمدی نقش محوری در رفتار،
عملکرد و حاالت هیجانی و روانی افراد دارد .ازاینرو میتوان عملکرد شناختی ،عملکرد رفتاری و
آشفتگی شناختی را از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر خودکارآمدی دانشجویان تحصیالت
تکمیلی که تا حدود زیادی مغفول ماندهاند ،معرفی کرد .آشفتگی شناختی یکی از جنبههای
اختالل شخصیت شیزوتایپال 2است که در آن تفکر و نحوه ارتباط برقرار کردن فرد مختل
میشود .در روان شناسی شناختی ،شناخت به معنی عمل یا فرایند دانستن است .رویکرد
شناختی در شخصیت ،بر شیوههایی که مردم به شناخت محیط و شناخت خودشان میپردازند
تأکید دارد ،یعنی اینکه آنها چگونه به درک ،ارزیابی ،یادگیری ،اندیشیدن ،تصمیمگیری و حل
مسائل نائل میشوند (سیدعسکری و همکاران .)2271 ،عملکرد شناختی مجموعه فرایند فکری
است که به درک و آگاهی از تفکرات و ایدهها میانجامد؛ این مجموعه شامل تمام جنبههای
ادراک ،تفکر ،استدالل و به یاد آوردن است (نریمانی و شربتی .)2270 ،همچنین منظور از
عملکرد رفتاری ،ارتباط میان رفتار و عملکرد است .رفتار و عملکرد بهصورت مستقیم با هم در
ارتباط هستند بهنحویکه رفتارهای درست میتواند به عملکرد مناسب ختم شود (احمدیان
ماژین.)2271 ،
خودکارآمدی سازهای چند بعدی است که شامل ابعاد شخصی ،تحصیلی ،اجتماعی،
هیجانی ،خالق و  ...میشود (چناری و یوسفی .)2272 ،ازآنجاکه این پژوهش با هدف بررسی
جنبههای آموزشی و کاربردی خودکارآمدی دانشجویان تحصیالت تکمیلی انجام میپذیرد
مهمترین ابعاد خودکارآمدی مرتبط با این دانشجویان را میتوان بهصورت ابعاد عمومی ،تحصیلی،
پژوهشی ،خالق و کارآفرینانه معرفی کرد که این ابعاد در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران
در حوزه خودکارآمدی دانشجویان قرار گرفتهاند (پورکریمی و مبینرهنی2279 ،؛ جعفری،
2279؛ جهانملکی و همکاران2271 ،؛ رحیمی و همکاران2279 ،؛ سهرابی و همکاران2271 ،؛
صفا و منگلی .)2270 ،بهصورت کلی به باورهای شخص در مورد توانایی اعمال کنترل بر
کنشوری شخصی و محیطی ،خودکارآمدی عمومی گفته میشود (تمدنی و همکاران.)2287 ،
خودکارآمدی تحصیلی ،به معنای احساس توانمند بودن فرد در فعالیتهای یادگیری ،موضوعات
درسی و برآورده کردن انتظارات تحصیلی است (دهقانیزاده و حسینچاری.)2272 ،
خودکارآمدی پژوهشی احساس اطمینان دانشجویان نسبت به تواناییهایشان و تصور آنها از
مهارتهای پژوهشیشان است (لِو و همکاران .)1121 ،1خودکارآمدی خالق عبارت است از باور
فرد به اینکه توانایی تولید نتایج خالق را دارد ،در واقع یک شکل از خودارزیابی است که بر
تصمیم گیری در مورد میزان تالش و سطح تداوم تعهد ،هنگام مواجهه با چالشهای خالقانه تأثیر
Schizotypal
Lev and et al.

1
2
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میگذارد (چناری و یوسفی .)2272 ،خودکارآمدی کارآفرینانه به باورها و فکرهای درونی افراد در
مورد اینکه آیا آنان خود توانایی الزم برای انجام یک کار نوآورانه و مخاطرهآمیز را دارند و یا اینکه
آیا آنان میتوانند به شکل اثربخشی مهارتهای خود را برای راهاندازی یک کسبوکار بکار گیرند
یا خیر ،اشاره دارد (صفا و منگلی.)2270 ،
بررسی پژوهشهای پیشین نشان میدهد که خودکارآمدی میتواند بر حالتهای روانی،
رفتارها ،انگیزش ،تالش و مداومت در انجام فعالیتها ،خودپنداری و خود نظارتی افراد تأثیر
بگذارد ،در نتیجه خودکارآمدی بایستی بهعنوان یک متغیر اساسی در مطالعه عملکرد و رفتارهای
دانشجویان مورد توجه قرار گیرد .در مطالعات داخلی ،رحیمی و همکاران ( ،)2279در پژوهشی
به دنبال تعیین ارتبا ط خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،کشف و بررسی متغیرهای مؤثر بر خودکارآمدی و همچنین اثبات خودکارآمدی بهعنوان
عامل تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلی بودهاند .پورکریمی و مبینرهنی ( ،)2279در پژوهش خود
نتیجه میگیرند که رابطه معنیدار و مثبتی بین انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی و رابطه منفی
بین خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی وجود دارد .سهرابی و همکاران ( ،)2271با استفاده از
مطالعات قبلی 28 ،گویه برای سنجش خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی
استخراج نمودهاند .کاظمی و همکاران ( ،)2271در پژوهش خود بیان میکنند که خودکارآمدی
خالق و انگیزش درونی پیشبینی کننده معنادار پیشرفت خالقانه هستند .شیخاالسالمی و
همکاران ( ،)2270نشان میدهند که خودکارآمدی تحصیلی پیشبینی کننده مثبت و معنیدار
دستاوردهای تحصیلی و یادگیری خودتنظیم دانشجویان است .صفاری و همکاران ( ،)2272بیان
می کنند که شادکامی و خودکارآمدی در دانشجویان علوم پزشکی به عوامل مختلف دموگرافیک
و تحصیلی بستگی دارند که شناخت و تأثیرگذاری بر آنها میتواند موجب بهبود عملکرد و
سالمت روان دانشجویان گردد .همچنین در مطالعات خارجی ،بیتسون و همکاران،)1128( 2
نشان میدهند که رابطه مثبت بین نتایج آزمون میاندورهای و احساس خودکارآمدی دانشجویان
در پایان دوره وجود دارد .تالسما ،شووز و نوریس ،)1128( 1به بررسی همبستگی بین
خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرداختهاند .معنویپور و سعیدیان ،)1121( 2نشان
میدهند که خودخواهی ،نوعدوستی ،ذهنیت و اعتمادبهنفس در یادگیری اثر مثبت و انزوا و توقع
بیش از حد ،اثر منفی بر خودکارآمدی دانشجویان دارند .ستیاوان ،)1120( 0نشان میدهند که
سطح روابط باال منجر به افزایش خودکارآمدی و مقابله با چالشهای غیرمنتظره منجر به کاهش
1

Beatson and et al.
Talsma, Schüz & Norris
3
Manavipour & Saeedian,
4
Setiawan
2
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خودکارآمدی دانشجویان میشود .همانطور که از بررسی مطالعات پیشین مشخص است ،اغلب
این پژوهشها تأثیر یک یا چند عامل را بر خودکارآمدی دانشجویان سنجیدهاند ،اما تا به حال
پژوهشی که تأکید خود را روی بررسی تأثیر جنبههای روانشناختیِ آشفتگی شناختی ،عملکرد
شناختی و عملکرد رفتاری بر خودکارآمدی دانشجویان تحصیالت تکمیلی قرار دهد ،صورت
نپذیرفته است؛ این پژوهش عالوه بر بررسی این امر ،به دنبال طراحی الگوی خودکارآمدی
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و همچنین آزمون این الگو در دانشجویان مقطع دکتری دوره
تحصیالت تکمیلی دانشگاههای ایران است که پژوهشی نو محسوب میشود .خودکارآمدی
دانشجویان تحصیالت تکمیلی بهخصوص دانشجویان مقطع دکتری ،به دلیل موقعیت ویژه در
بازار کار و جامعه ،دارای اهمیت بسیار زیادی بوده و خودکارآمدی باال در این دانشجویان میتواند
پیشبینی کننده عملکرد بهتر آنها در جامعه باشد .از این رو ،پس از شناسایی الگوی مناسب در
این زمینه و تبیین اهمیت آشفتگی شناختی ،عملکرد شناختی و عملکرد رفتاری بر جنبههای
خودکارآمدی این دانشجویان میتوان در زمینه برنامهریزی آموزش عالی به نقش این عوامل در
تربیت نیروی انسانی کارآمد برای جامعه توجه بیشتری نمود.
روش پژوهش
با توجه به اینکه این پژوهش با هدف کلی بررسی ارتباط میان مشخصههای روانشناختی
با جنبههای خودکارآمدی دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی دانشگاههای ایران انجام گردیده
است ،طرح تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی تجربی است.
ج امعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع دکتری دوره تحصیالت تکمیلی
دانشگاههای ایران است که به منظور استخراج الگوی مناسب برای خودکارآمدی دانشجویان مورد
استفاده قرار میگیرد.
برای انتخاب حجم نمونه از اصول تواقفی حجم نمونه در مدلسازی ساختاری استفاده
شده است .با وجود آنکه در مورد حجم نمونه الزم برای مدلهای ساختاری توافق کلی وجود
ندارد ،اما بهزعم بسیاری از پژوهشگران حداقل حجم نمونه الزم برای این روش  111نفر است .در
مدل ساختاری ،حداقل حجم نمونه بر اساس متغیرهای پنهان تعیین میشود نه متغیرهای
مشاهدهپذیر؛ که بهصورت کلی  11نمونه برای هر عامل (متغیر پنهان) الزم است (حبیبی و
عدنور .)2271 ،ازاینرو در این پژوهش نیز حداقل نمونه اولیه  111نفر در نظر گرفته شد ،با این
حال برای نتیجهگیری بهتر ،تعداد  011پرسشنامه به روش تصادفی بین دانشجویان توزیع شد
که از این میان  179پرسشنامه بهصورت کامل دریافت شد .برای توزیع مناسب پرسشنامهها ،از
دو طریق اقدام شد؛ بعد از اخذ مجوزهای الزم ،ابتدا به صورت حضوری به  1دانشگاهی که
دسترسی محققین به آنها امکانپذیر بود مراجعه شده و تعداد  211پرسشنامه بین دانشجویان
رشتههای مختلف تکمیل گردید؛ سپس از طریق فضای مجازی ،تعداد  211پرسشنامه برای
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دانشجویان مختلف (رشتهها ،دانشگاه ها و شهرهای مختلف) ارسال شد که از این تعداد ،به 279
پرسشنامه به صورت صحیح و کامل پاسخ داده شده بود (مجموعاً  179پرسشنامه).
برای جمعآوری اطالعات مرتبط با مبانی نظری و ادبیات پژوهش از روش مطالعه
کتابخانهای استفاده شده و با مراجعه به کتب ،مقاالت و پایاننامهها اطالعات الزم برای این بخش
جمعآوری شده و برای جمعآوری داده از پرسشنامه طراحی شده استفاده شده است .برای
طراحی پرسشنامه ،نیاز بود که ابعاد خودکارآمدی دانشجویان تحصیالت تکمیلی مرتبط با
جنبههای آموزشی و کاربردی و همچنین مشخصههای روانشناختی تأثیرگذار بر آنها انتخاب
شوند؛ بنابراین پس از بررسی مطالعات پیشین و مبانی نظری موجود ،چک لیستی از ابعاد
خودکارآمدی و عوامل تأثیرگذار بر آنها تهیه شد و با مراجعه به  1نفر از اساتید دانشگاهی
مرتبط ،با رویکرد قیاسی و روش دلفی مهمترین ابعاد و عوامل تأیید شدند .در این راستا دو بعد
عمومی و تحصیلی برای جنبه آموزشی خودکارآمدی ،سه بعد پژوهشی ،خالق و کارآفرینانه برای
جنبه کاربردی خودکارآمدی دانشجویان تحصیالت تکمیلی و سه مشخصه عملکرد شناختی،
آشفتگی شناختی و عملکرد رفتاری برای عوامل روانشناختی تأثیرگذار تأیید شدند.
در ادامه بهصورت اجمالی ابزار (پرسشنامههای) استفاده شده در این پژوهش ،در جدول
( )2نشان داده شدهاند:
جدول  -1پرسشنامههای مورد استفاده در پژوهش

عنوان

منبع

پرسشنامه

شرر و

خودکارآمدی

همکاران

عمومی

()2781

پرسشنامه
خودکارآمدی
تحصیلی
پرسشنامه
خودکارآمدی
پژوهشی

سنجش

خودکارآمدی عمومی

2

اون و فرامن
()2788
صالحی و
همکاران
()2271

دانشجویان

1

خودکارآمدی تحصیلی
دانشجویان

خودکارآمدی پژوهشی
دانشجویان

تعداد
گویهها

آلفای کرونباخ
1/90

28

جهانیملکی و
همکاران ()2271
1/72

21

فوالدوند و همکاران
()2288

11

1/79
صالحی و همکاران
()2271
1

. Sherer and et al.
. Owen and Froman

2
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پرسشنامه
خودکارآمدی

بیگتو)1111( 2

خالق
پرسشنامه

1

خودکارآمدی خالق
دانشجویان

خودکارآمدی کارآفرینانه

9

1/92
بیگتو ()1111
1/91
صفا و منگلی
()2270

خودکارآمدی

لینان و چن
()1117

دانشجویان

پرسشنامه

بخشیپور و

اضطراب اجتماعی ،تفکر

آشفتگی

همکاران

جادویی و تفکر

شناختی

()1122

پارانوئیدی دانشجویان

()2271

پرسشنامه

فولستین و

عملکرد شناختی

1/18

کارآفرینانه

2

عملکرد

همکاران

شناختی

()2791

پرسشنامه
عملکرد رفتاری

محقق

دانشجویان
عملکرد رفتاری
دانشجویان

12

1/71
21

21

11

بخشیپور و همکاران

(محقق)
1/92
(محقق)

یافتهها
بر اساس پژوهشهای پیشین ،میتوان یک الگوی اولیه برای عوامل مؤثر بر خودکارآمدی
دانشجویان ترسیم نمود .ازاینرو شکل ( )2مدل مفهومی اولیه پژوهش را نشان میدهد که در آن
جنبههای آموزشی و کاربردی خودکارآمدی دانشجویان دارای ابعاد عمومی ،تحصیلی ،پژوهشی،
خالق و کارآفرینانه است که متأثر از عملکرد شناختی ،آشفتگی شناختی و عملکرد رفتاری
هستند.

1

. Beghetto
Linan and Chen
3
. Folstein and et al.
2
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شکل  -1الگوی اولیه پژوهش

در ادامه در جدول ( )1ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش گزارش شده است:
جدول  -2ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش
متغیر
جنسیت

سن

رشته تحصیلی

وضعیت اشتغال

وضعیت تأهل

022

گروه

تعداد

مرد

278

زن

77

 21-11سال

221

 01-22سال

228

بیشتر از  01سال

18

عنوان نشده

22

شیمی (کلیه گرایشها)

09

علوم اداری (مدیریت ،حسابداری ،اقتصاد)

00

علوم تربیتی و روانشناسی

12

سایر رشتهها

281

شاغل

82

فقط دانشجو (بیکار)

281

عنوان نشده

17

متأهل

210

مجرد

211

عنوان نشده
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پس از تعیین ابعاد مختلف خودکارآمدی دانشجویان و مشخصههای روانشناختی مؤثر بر
آن ها ،معیارهای معرف عوامل تأثیرگذار بر خودکارآمدی دانشجویان بر اساس هر یک از ابعاد
طبقهبندی گردیدند .سپس نظرات  1نفر از اساتید صاحبنظر در مورد طبقهبندیها اخذ شده و
پرسشنامهی پژوهش نهایی و در گام آخر پرسشنامهها توسط نمونه انتخابی تکمیل گردید .برای
تجزیهوتحلیل اطالعات پرسشنامه در قسمت آمار توصیفی در ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیرها
با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف پرداخته میشود .این آزمون جهت بررسی ادعای
مطرح شده در مورد توزیع دادههای یک متغیر کمی مورد استفاده قرار میگیرد.
جدول  -3آزمون کولموگروف -اسمیرنوف یک نمونهای برای متغیرهای پژوهش

ابعاد و عوامل

میانگین

انحراف

آماره K-

معیار

S

N

سطح
معنیداری

خودکارآمدی عمومی

08/12

1/109

2/91

179

1/111

خودکارآمدی تحصیلی

22/22

1/117

2/11

179

1/122

خودکارآمدی پژوهشی

11/10

2/222

1/92

179

1/111

خودکارآمدی خالق

28/71

2/911

1/12

179

1/112

خودکارآمدی کارآفرینانه

01/19

2/129

2/27

179

1/212

عملکرد شناختی

12/01

2/208

2/01

179

1/102

معکوس آشفتگی شناختی

27/12

2/922

2/22

179

1/112

عملکرد رفتاری

11/18

1/772

1/21

279

1/111

با توجه به جدول ( ،)2ضریب معناداری اغلب متغیرها کمتر از  1/11است؛ بنابراین فرض
صفر ( )H0که توزیع نرمال متغیر مورد نظر است ،رد میشود .با توجه به نرمال نبودن توزیع
دادهها ،در این پژوهش از نرمافزار  PLSبرای معادالت ساختاری استفاده خواهد شد.
در بیشتر موارد برای انجام آزمونهای آماری ،توزیع آماره آزمون با فرض یکسان بودن
واریانس آنها مشخص میشود .برای بررسی برقراری این مفروضه از آزمون لوین 1استفاده
میشود .نتایج مربوط به این آزمون در جدول ( )0گزارش شده است.

Levene

1
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جدول  -4نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسها

آماره لوین درجه آزادی  1درجه آزادی 2

متغیر

sig

خودکارآمدی عمومی

2/171

2

18

1/111

خودکارآمدی تحصیلی

1/192

2

18

1/972

خودکارآمدی پژوهشی

2/211

2

18

1/192

خودکارآمدی خالق

2/112

2

18

1/170

خودکارآمدی کارآفرینانه

2/272

2

18

1/180

عملکرد شناختی

1/211

2

18

1/908

1/211

2

18

1/911

1/918

2

18

1/272

معکوس آشفتگی
شناختی
عملکرد رفتاری

همانطور که در جدول ( )0نشان داده شده است ،آزمون لوین در هیچیک از متغیرها
معنیدار نیست .ازاین رو فرض صفر مبنی بر همگنی واریانس متغیرها مورد تائید قرار میگیرد؛
بدین ترتیب نتیجه میشود که همگنی واریانسها برقرار است.
در ادامه برای سنجش پایایی متغیرها از ضرایب پایایی ترکیبی ( )CR>0.7و آلفای
کرونباخ ( )Alpha>0.7استفاده میشود؛ در صورت مناسب بودن این ضرایب میتوان نتیجه
گرفت که پرسشنامه کلی تحقیق پایاست .همچنین برای تعیین روایی همگرا از شاخص میانگین
واریانس استخراج شده ( )AVEاستفاده میشود .با استفاده از این ضریب سؤاالت دارای بار
عاملی کمتر از  1/1حذف می شود تا مقدار شاخص میانگین واریانس استخراج شده باالی 1/1
برسد (ون آلدرسون و همکاران .)1127 ،2نتایج حاصل از این بخش در جدول ( )1ارائه شده
است.

Van Aalderen
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جدول  -5ضرایب آلفای کرونباخ ،مقدار واریانس استخراج شده و همگرایی کل برای متغیرهای
پژوهش

میانگین واریانس تبیین

پایایی ترکیبی

شده ()AVE

()CR
1/817

ابعاد و عوامل

آلفای کرونباخ

خودکارآمدی عمومی

1/922

1/922

خودکارآمدی تحصیلی

1/921

1/921

1/819

خودکارآمدی پژوهشی

1/900

1/117

1/820

خودکارآمدی خالق

1/712

1/912

1/718

1/799

1/998

1/721

1/992

1/172

1/911

1/807

1/110

1/912

عملکرد رفتاری

1/782

1/987

1/818

کل

1/822

1/129

1/977

خودکارآمدی
کارآفرینانه
عملکرد شناختی
معکوس آشفتگی
شناختی

1

ازآنجاکه ضریب آلفای کرونباخ برای همه متغیرها باالی  1/9است ،پایایی برای کل
پرسشنامه و زیرمقیاسهای آن تأیید می شود .در مورد روایی همگرای تحقیق ،هر چه این مقدار
بزرگتر از  1/1باشد ،روایی تحقیق بیشتر است .با توجه به اینکه تمام اعداد ( )AVEبزرگتر از
 1/1هستند روایی عوامل نیز مناسب ارزیابی میشود .از طرف دیگر ،با توجه به اینکه تمامی
ضرایب پایایی ترکیبی تحقیق از  1/9باالتر است ،میتوان نتیجه گرفت که پایایی تمامی ابعاد و
عوامل تحقیق مناسب هستند.
پس از تأیید راستینمایی اطالعات پرسشنامههای تکمیل شده ،مرحله بعد به دست آوردن
تخمین پارامترهای آزاد از روی مجموعهای از دادههای مشاهده شده است .برای این منظور،
روشهای تکراری 1از قبیل بیشینه درست نمایی 2یا حداقل مجذورات تعمیمیافته 0و یا کمترین
1

Composite Reliability
Iterative Method
3
)Maximum Likelihood (ML
4
Generalized Least Squares
2
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توان دوم جزئی 2جهت تخمین مدل مورد استفاده قرار میگیرد .در اینجا ،به دلیل عدم توزیع
نرمال دادهها ،از روش کمترین توان دوم جزئی جهت تخمین مدل استفاده شده است .قبل از
تخمین مدل اصلی ،ابتدا رابطه ی ابعاد خودکارآمدی دانشجویان مورد آزمون قرار گرفتند تا
بعدهای زیربنایی شناسایی شوند .بر اساس اطالعات به دست آمده ،ابعاد خودکارآمدی
دانشجویان بر اساس ارتباط با ابعاد دیگر ،قدرت اثرگذاری بر ابعاد دیگر و افزایش خودکارآمدی
به دو سطح تقسیم میشوند که در شکل ( )1نشان داده شدهاند:

شکل  -2سطوح ابعاد خودکارآمدی دانشجویان بر اساس قدرت تأثیرگذاری

حال مدل اصلی تحقیق با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و عوامل ،تخمین زده شده است.
شکل ( )2مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین استاندارد و شکل ( )0مدل تحقیق در حالت
معنیداری را نشان میدهد .مدل در حالت تخمین استاندارد میتواند بارهای عاملی و ضرایب
مسیر را برآورد کند؛ با توجه به شکل ( )2میتوان گفت که کدام شاخص در اندازهگیری متغیر
مربوطهاش سهم بیشتری و کدام شاخص سهم کمتری دارد؛ یعنی هر چه بار عاملی بزرگتر
باشد ،سهم آن متغیر در اندازهگیری متغیر مربوطهاش بیشتر میشود.

)Partial Least Square (PLS
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شکل  -3ضرایب عاملی و تعیینِ مدل در حالت تخمین استاندارد

در شکل ( )2فقط مسیرهای معنادار نشان داده شدهاند .همانطور که از نتایج مشخص
است ،در ابعاد اصلی به ترتیب خودکارآمدی عمومی ،خودکارآمدی تحصیلی ،خودکارآمدی
کارآفرینانه ،خودکارآمدی پژوهشی و خودکارآمدی خالق بیشترین ضرایب را دارند؛ بدین ترتیب
نتیجه گرفته می شود که جنبه آموزشی در تحقق مفهوم خودکارآمدی اهمیت بیشتری دارد.
همچنین در قسمت عوامل به ترتیب معکوس آشفتگی شناختی ،عملکرد رفتاری و عملکرد
شناختی بیشترین ضرایب را دارند ،اما از لحاظ تعداد روابط عملکرد شناختی تأثیرگذاری بیشتری
بر ابعاد خودکارآمدی دارد.
شکل ( )0مدل اصلی پژوهش را در حالت معنیداری ضرایب ) (t-valueنشان میدهد.
جهت معنیدار بودن یک رابطه ،قدر مطلق ضرایب معنیداری بایستی باالتر از  2/71باشد
(حبیب و اکالند ،)1127 ،2از اینرو با توجه به ضرایب مدل ،کلیه رابطهها معنیدار هستند و هر
 1بعد و  2عامل و تأثیرگذاری آنها مورد تأیید قرار میگیرند.

Habeeb and Eklund

1
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شکل  -4معنیداری ضرایب مسیر در مدل تحقیق

برای محاسبه شاخص تناسب مدل ( )GOF2در نرمافزار  PLSاز فرمول  GOFبهره
محاسبه میشود .درصورتیکه مقدار
گرفته میشود که بهصورت
 GOFبرابر یا بزرگتر از  1/21شود میتوان نتیجه گرفت مدل معنادار و قابل قبول است .این
شاخص نشان میدهد روابط میان متغیرها تا چه اندازه مطلوب است و هر چقدر به یک نزدیکتر
باشد ،نشاندهنده مطلوبیت بیشتر مدل است (چیریکو و همکاران .)1129 ،1در اینجا مقدار
 GOFبرابر با  1/12بوده ،در نتیجه الگوی تحقیق در مجموع دارای برازش مناسب است.
در ادامه با استفاده از  1شاخص ،نیکویی برازش مدل مورد بررسی قرار گرفته است؛ نتایج
این شاخصها در جدول ( ،)1ارائه شدهاند:
جدول  -6شاخصهای مرتبط با برازش مدل
شاخص
مجذور کای (

مقدار شاخص
)

122308

برازش مقایسهای ()CFI

1/722

شاخص نیکویی GFI

1/722

شاخص تاکر-لوییس ()TLI

1/711

ریشه خطای میانگین مجذورات
()RMSE

1/119

Goodness of Fit
Chirico and et al.
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همانطور که در جدول ( )1مشخص است ،همهی  1شاخص محاسبه شده بزراش کامل
مدل را نشان میدهند؛ مجذور کای بزرگتر از  211است GFI ،CFI ،و  TLIهمگی بیشتر از
 1/71هستند و ریشه خطای میانگین مجذورات کمتر از  1/11را نشان میدهد.
مربوط به
نیز گزارش شده است .ضرایب
و
در جدول ( ،)9مقدار آماره
متغیرهای درونزای (وابسته) مدل است؛ سه مقدار  1/22 ،1/27و  1/19بهعنوان مقدار مالک
برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی
مطابق جدول ( ،)9مقدار
ساختاری را تأیید میکند.

در نظر گرفته میشود (صالحی و همکاران.)2279 ،

برای متغیرهای درونزای مدل ،مناسب بودن برازش مدل
جدول  -7مقدار

متغیر درونزا

و

0/33

متغیرهای درونزای مدل

0/35

خودکارآمدی

1/197

1/182

خودکارآمدی عمومی

1/822

1/012

خودکارآمدی تحصیلی

1/907

1/100

خودکارآمدی پژوهشی

1/911

1/122

خودکارآمدی خالق

1/101

1/281

خودکارآمدی کارآفرینانه

1/172

1/018

قدرت پیشبینی مدل را مشخص میکند و درصورتیکه مقدار آن در
همچنین معیار
مورد یک سازهی درونزا سه مقدار  1/21 ،1/11و  1/21باشد ،به ترتیب نشان از قدرت
پیش بینی ضعیف ،متوسط و قوی متغیر مربوط به آن را دارد (صالحی و همکاران .)2279 ،مقدار
متغیرهای درونزا در جدول ( ،)9نشان از قدرت قوی مدل برای توضیح خودکارآمدی
دانشجویان دارد و در مجموع برازش مناسب مدل ساختاری پژوهش را بار دیگر تأیید میکند.
با توجه به اینکه در مدل بین متغیر خودکارآمدی کل و عوامل تأثیرگذار بر خودکارآمدی
چند متغیر میانجی (ابعاد خودکارآمدی) وجود دارد الزم است شدت تأثیر میانجی در مدل
محاسبه شود .برای این منظور از آماره  VAFاستفاده میشود که مقداری بین  1و  2اختیار
میکند و هر چه این مقدار به  2نزدیکتر باشد ،نشان از قویتر بودن تأثیر متغیر میانجی دارد.
در واقع این مقدار ،نسبت اثر غیرمستقیم را بر اثر کل میسنجد .مقدار  VAFو توضیح آن در
جدول ( )8بیان شده است.
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جدول  -8مقدار  VAFمسیرهای مدل

مسیر
مسیر  :1خودکارآمدی ،خودکارآمدی
عمومی ،خودکارآمدی پژوهشی
مسیر  :2خودکارآمدی ،خودکارآمدی
عمومی ،خودکارآمدی خالق
مسیر  :3خودکارآمدی ،خودکارآمدی
عمومی ،خودکارآمدی کارآفرینانه

مسیر  :4خودکارآمدی ،خودکارآمدی
تحصیلی ،خودکارآمدی کارآفرینانه

VAF

میزان تأثیر غیرمستقیم

1/072

بیش از  07درصد از اثر خودکارآمدی پژوهشی
بر خودکارآمدی کل ،بهصورت غیرمستقیم و
توسط خودکارآمدی عمومی تبیین میشود.

1/281

بیش از  28درصد از اثر خودکارآمدی خالق بر
خودکارآمدی کل ،بهصورت غیرمستقیم و
توسط خودکارآمدی عمومی تبیین میشود.

1/279

بیش از  07درصد از اثر خودکارآمدی
کارآفرینانه بر خودکارآمدی کل ،بهصورت
غیرمستقیم و توسط خودکارآمدی عمومی
تبیین میشود.

1/120

بیش از  07درصد از اثر خودکارآمدی
کارآفرینانه بر خودکارآمدی کل ،بهصورت
غیرمستقیم و توسط خودکارآمدی تحصیلی
تبیین میشود.

در پایان این قسمت ،با وارد کردن متغیرهای کنترلی جنسیت ،سن ،تأهل ،اشتغال و سطح
دانشگاه محل تحصیل سعی شده است تأثیر مستقیم (بدون واسطه) متغیرهای عملکرد شناختی،
عملکرد رفتاری و معکوس آشفتگی شناختی بر خودکارآمدی کل سنجیده شده و نتایج با الگوی
ساختاری مقایسه شود .برای این منظور از روش توبیت ،2استفاده میشود .مدل توبیت یک مدل
آماری است که توسط جیمز توبین 1برای توصیف رابطه بین یک متغیر وابسته غیر منفی مانند
و متغیرهای مستقل

ایجاد شده است .در این مدل فرض میشود یک متغیر غیرقابل

مشاهده مانند در مدل وجود دارد که این متغیر به شکل خطی به متغیر
شکل عمومی مدل توبیت بهصورت زیر است (یحیی و اسید:)1127 ،2

وابسته است.

در اینجا با توجه به اینکه نقش ابعاد خودکارآمدی حذف شده و متغیرهای کنترلی جدید
اضافه شدهاند ،تابع عوامل مؤثر بر خودکارآمدی دانشجویان بهصورت زیر خواهد بود:
1

Tobit
James Tobin
3
Yahia and Essid
2
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که در آن:

 ،متغیر خودکارآمدی کل؛  ،متغیر عملکرد شناختی؛

آشفتگی شناختی؛  ،متغیر عملکرد رفتاری؛

 ،متغیر جنسیت؛

 ،متغیر معکوس

 ،متغیر سن؛

 ،متغیر

سطح دانشگاه محل تحصیل است.
تأهل ، ،متغیر اشتغال و
قابل ذکر است که برای مقادیر متغیرهای خودکارآمدی و عوامل اصلی تأثیرگذار بر آن از
نمرات پرسشنامه استفاده شده است .برای متغیر کنترلی جنسیت عدد  2برای مرد و عدد  1برای
زن ،برای سن اعداد  1 ،2و  ،2برای وضعیت تأهل عدد  2در صورت متأهل بوده و عدد  1در
صورت مجرد بودن و همینطور برای اشتغال عدد  2در صورت شاغل بودن و عدد  1در صورت
بیکار بودن استفاده شده است .همچنین برای متغیر سطح دانشگاه محل تحصیل از سطحبندی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری استفاده شد که با توجه به اینکه نمونه پژوهش از دانشگاههای
دولتی غیر علوم پزشکی در سطح  2تا  2بودند به ترتیب از اعداد  1 ،2و  2برای متغیر سطح
دانشگاه محل تحصیل استفاده شد.
حال معادله فوق برای نمونه پژوهش یعنی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاههای ایران
تخمین زده میشود .نتایج تخمین مدل در جدول ( )7گزارش شده است .در ستون مربوط به
ضریب برآورد شده ،به دلیل آنکه ضرایب بهطور مستقیم قابل تفسیر نیستند (چون نشاندهنده
اثرات نهایی نیستند) از مقدار تغییر در متغیر وابسته به ازای تغییر در متغیر مستقل استفاده
شده است.
جدول  -9تأثیر عوامل فردی ،اجتماعی و سختافزاری بر موفقیت تحصیلی دانشجویان

نام متغیرها

ضریب برآورد شده ( )

احتمال

عملکرد شناختی

1/211

1/111

معکوس آشفتگی

1/012

1/111

شناختی
عملکرد رفتاری

1/217

1/112

جنسیت

1/117

1/112

سن

1/291

1/119

تأهل

1/182

1/112

اشتغال

1/111

1/211

سطح دانشگاه

1/109

1/117
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نتایج جدول ( )7نشانگر معنی داری همه ضرایب به غیر از متغیر اشتغال و سطح دانشگاه
در سطح معنیداری  71درصد است .همانطور که مشاهده میشود معنیداری عوامل اصلی مورد
تأیید بوده و همانند مدل ساختاری ،معکوس آشفتگی شناختی بیشترین تأثیرگذاری را بر
خودکارآمدی دانشجویان داشته است .در مورد متغیرهای کنترلی قابل ذکر است که متغیر
اشتغال و سطح دانشگاه معنیدار نشده و درنتیجه نمیتوان تأثیر آنها را بر خودکارآمدی
دانشجویان تأیید کرد .در بین متغیرهای کنترلی متغیر سن بیشترین تأثیر را بر خودکارآمدی
دانشجویان داشته و مقدار تأثیرگذاری متغیر جنسیت بسیار اندک است.
نتیجهگیری
طی سالیان گذشته ،دانشجوی خودکارآمد به عنوان یک مفهوم مهم در پژوهشهای
آموزشی ظهور کرده است؛ این امکان وجود دارد که خودکارآمدی دانشجویان با برنامههای
آموزش عالی تحت تأثیر قرار گرفته و افزایش یابد .بررسی جنبههای مختلف خودکارآمدی
بهعنوان عامل تأثیرگذار بر موفقیتهای دانشجویان تحصیالت تکمیلی در همه ابعاد ،میتواند
عالوه بر بهبود شرایط تحصیلی دانشجویان ،از عواقب فردی و اجتماعیِ عدم موفقیت آنها
پیشگیری نموده ،با ایجاد محیطی مطلوب برای یادگیری ،موفقیت نظام آموزشی را در پی داشته
و صرف هزینههای پرورش دانشجویان تحصیالت تکمیلی را توجیه کند .خودکارآمدی نقش
محوری در رفتار ،عملکرد و حاالت هیجانی و روانی دانشجویان دارد ،در این راستا این پژوهش با
هدف بررسی و مدلسازی ارتباط میان مشخصههای روانشناختی با جنبههای آموزشی و
کاربردی خودکارآمدی دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی دانشگاههای ایران انجام پذیرفت که
یافتههای این پژوهش در راستای یافتههای رحیمی و همکاران ( ،)2279کاظمی و همکاران
( ،)2271لطفی عظیمی و همکاران ( ،)2271شیخاالسالمی و همکاران ( ،)2270بیتسون و
همکاران ( ،)1128معنویپور و سعیدیان ( )1121و ستیاوان ( )1120هستند.
دو متغیر مهمی که بر کارکرد تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار است و با پیشرفت تحصیلی
در دانشگاه رابطه مثبت دارد خودکارآمدی و مشخصههای روانشناختی است .از آنجایی که این
دو متغیر اکتسابی و قابل دستکاری هستند ،میتوان با آموزش برخی راهبردهای تحصیلی زمینه
بهبود آنها را فراهم آورد .برنامه هایی که مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی هستند بر روی خود
کارآمدی دانشجویان به نسبت سایر برنامههای مبتنی بر نظریهای متفاوت از نظریه شناختی،
مؤثرتر هستند .مطابق نتایج این پژوهش ،ارتباط مشخصههای «عملکرد شناختی»« ،آشفتگی
شناختی» و «عملکرد رفتاری» به عنوان نماینده ویژگیهای روانشناختی دانشجویان ،با ابعاد
خودکارآمدی آنها مورد تأیید است؛ این مشخصهها مانند عوامل زیربنایی برنامهریزی آموزشی
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عمل میکنند ،در نت یجه تقویت خودکارآمدی دانشجویان تحصیالت تکمیلی بدون توجه به
عملکرد شناختی ،آشفتگی شناختی و عملکرد رفتاری آنها امکانپذیر نخواهد بود.
در مورد عوامل روانشناختی با توجه بهکارگیری روشها و سیاستهای مختلف در
قسمت تحصیالت تکمیلی دانشگاههای ایران ،تجزیهوتحلیل و نتیجهگیری سخت خواهد بود .بر
کسی پوشیده نیست که با توجه سیستم کنونی آموزش عالی در ایران ،عوامل روانشناختی تا
حدود زیادی بر خودکارآمدی و موفقیت دانشجویان تأثیرگذار است؛ هرچند میتوان به موارد
بسیاری در نقض تأثیرگذاری زیاد عوامل روانشناختی اشاره کرد اما در کل جامعه ،تأثیر
تواناییهای شناختی بسیار زیاد هستند.
درک دانشجویان از خودکارآمدی بر الگوهای تفکر ،رفتار ،عملکرد و حاالت هیجانی آنها
تأثیر میگذارد .خودکارآمدی تأثیر بسیار زیادی بر رفتار بهجای میگذارد .اینکه دانشجویان
معیارهای رفتارشان را تا چه اندازه درست برآورد کرده باشند ،احساس کارایی شخصی آنها را
تعیین میکند .افرادی که کارایی شخصی زیادی دارند معتقدند که میتوانند بهطور مؤثر با
رویدادها و شرایطی که مواجه میشوند برخورد کنند .ازآنجاییکه آنها در غلبه بر مشکالت
انتظار موفقیت دارند ،در تکلیفها استقامت نموده و اغلب در سطح باالیی عمل میکنند .کارایی
شخصی زیاد ،ترس از شکست را کاهش میدهد ،سطح آرزوها را باال میبرد و توانایی
مسئلهگشایی و تفکر تحلیلی را بهبود میبخشد.
اگرچه همه ابعاد خودکارآمدی دارای اهمیت زیادی در موفقیت دانشجویان تحصیالت
تکمیلی هستند ،اما نتایج این پژوهش نشان میدهد که جنبه خودکارآمدی آموزشی در
شکلگیری یک دانشجوی خودکارآمد اهمیت باالتری دارند ،بدین معنی که در مدل طراحی
شده ،ابعاد عمومی و تحصیلی بیشتر تحت تأثیر سایر ابعاد و عوامل بوده و از منظر سیستمی جزو
عناصر اثرپذیر و وابسته هستند .در این مدل خودکارآمدی پژوهشی ،خالق و کارآفرینانه جزو
متغیرهای کلیدی هستند که عالوه بر تأثیرگذاری بر کل خودکارآمدی و خودکارآمدی عمومی و
تحصیلی ،به صورت مستقیم تحت تأثیر عوامل روانشناختی نیز قرار دارند .به بیان دیگر این ابعاد
به عنوان متغیرهای پیوندی در مدل از قدرت نفوذ باالیی برخوردار هستند.
یکی از اهداف و وظایف نظام آموزش عالی ،ایجاد زمینه برای رشد همه جانبه فرد و
تربیت انسانهای سالم ،کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است.
ازآنجاییکه دانشجویان تحصیالت تکمیلی بهعنوان یکی از ارکان اساسی نظام آموزش عالی
کشور ،در دستیابی به اهداف نظام آموزشی و تربیتی نقش و جایگاه ویژهای دارند ،توجه به این
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قشر موجب باروری و شکوفایی هر چه بیشتر جامعه میشود .بر اساس نتایج این پژوهش ،اهمیت
عوامل روان شناختی در خودکارآمدی دانشجویان تحصیالت تکمیلی انکارناپذیر است اما باید به
این نکته نیز توجه داشت که متغیرهایی مانند جنسیت ،سن ،تأهل و حتی برخورداری از امکانات
مالی نیز میتوانند به عنوان عوامل مؤثر در افزایش باورهای خودکارآمدی دانشجویان مورد توجه
بیشتری قرار گیرند؛ در این راستا برگزاری کالسهای آموزشی در زمینه نقش بهزیستی
روانشناختی و سالمت روانی در خودکارآمدی دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،توصیه میشود .در
تبیین این توصیه ،میتوان به این نکته اشاره نمود که خودکارآمدی و مشخصههای روانشناختی
تا حد زیادی اکتسابی هستند و میتوان با آموزش آنها و راهبردهای مؤثر ،زمینه بهبود این دو
متغیر را فراهم نمود .راهبردهای خودکارآمدی ،آمیزهای از مهارتهای آموزشی و روانی برای
برقراری رابطه با محیط فیزیکی و اجتماعی ،مدیریت زمان ،مهارتهای مطالعه و موفقیت،
مدیریت خود ،بهداشت جسمی و روانی و مهارتهای شغلی و حرفه ای هستند که هم در دوران
تحصیالت تکمیلی و هم پس از آن میتواند سودمند واقع شوند.
بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش ،الزم است با طراحی و برنامهریزی درست آموزشی،
به ویژه برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،زمینه را برای بهبود خودکارآمدی و تواناییهای
روانشناختی در آنها فراهم نمود .لذا پیشنهاد میگردد که در کنار دورههای آموزشی تحصیلی،
کارگاه آشنایی با راهبرهای خودکارآمدی در تحصیالت تکمیلی را نیز برای آنها برگزار نمود و یا
حتی شاید بهتر باشد که این آموزش به عنوان یک واحد درسی پیشنیاز در ابتدای ورود به
تحصیالت تکمیلی در برنامه درسی دانشجویان قرار گیرد تا آنها پیش از پرداختن به درسهای
تخصصی و در ابتدای مسیر تحصیالت تکمیلی به مهارتهای الزم در این زمینه مجهز شوند تا
بتوانند با آگاهی بیشتر از فرصتهای پیش رو استفاده نمایند .همچنین به عنوان یک پیشنهاد
کاربردی در زمینه برنامهریزی آموزش عالی ،پیشنهاد میشود برنامههای توجیه اهمیت
خودکارآمدی دانشجویان و بهخصوص تأثیر عوامل روانشناختی بر تقویت این خودکارآمدی،
برای اساتید و برنامهریزان در دستور کار قرار گیرد.
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