مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال دهم ،شماره  ،4زمستان 89

بررسی رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با استرس علمی و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان

الهام حیدری  :عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیی ،دانشیااه
شیراز ،شیراز ،ایران.
رحمت اله مرزوقی ::عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،دانشیکده علیوم تربیتیی و روانشناسیی،
دانشااه شیراز ،شیراز ،ایران.
*

فهیمه کشاورزی  :عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشیی ،دانشیکده علیوم تربیتیی و روانشناسیی،
دانشااه شیراز ،شیراز ،ایران.

چكيده :هدف پژوهش بررسی تأثیر کیفیت تجارب یادگیری بر استرس علمی و احساس خودکارآمدی پژوهش
دانشجویان پزشکی دانشااه علوم پزشکی شیراز بود .روش پژوهش مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستای است .نمونه
تحقیق شامل  869نفر از دانشجویان پزشکی دانشااه علوم پزشکی شیراز بود که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای
تصادفی ،انتخ اب شدند .ابزارهای این پژوهش شامل مقیاسهای کیفیت تجارب یادگیری ،استرس علمی و احساس
خودکارآمدی پژوهش بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آنها ،بین نمونه توزیع و دادهها با استفاده از مدل معادالت
ساختاری تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان تأثیر مثبت و معناداری بر خودکارآمدی
پژوهشی و تأثیر منفی و معناداری بر استرس علمی دارد .همچنین استرس علمی تأثیر منفی و معناداری بر خودکارآمدی
پژوهشی دارد .که این نتایج حاکی از روابط معنادار بین کیفیت تجارب یادگیری ،استرس علمی و خودکارآمدی پژوهشی
میباشد و این بیانار آن است که رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با خودکارآمدی پژوهشی آنان به دو صورت مستقیم
و غیرمستقیم با واسطه استرس علمی میباشد.
واژگان کليدی :کیفیت تجارب یادگیری ،استرس علمی ،احساس خودکارآمدی پژوهشی ،دانشجویان.

*نویسنده ی مسؤول :عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیی،
دانشااه شیراز ،شیراز ،ایران.
Email: fahimehkeshavarz@yahoo.com
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میزان بهرهوری پژوهشی افراد نادیده گرفت (القنیم و

مقدمه
پیشرفتهای برقآسای بشر در حوزه علم و فنّاوری

الهمانی .)8211 ،در این رابطه میتوان گفت که برخی از

موجب توسعۀ پایدار و عمیق برای کشورهایی است که نقشی

عوامل مؤثر بر احساس خودکارآمدی پژوهشی ،کیفیت

اساسی در پیشبرد این امر دارند .بهگونهای که یا خود

تجارب یادگیری و استرس علمی دانشجویان میباشد.

محرک تولید علم و فنّاوری هستند و یا در حمایت و تقویت

استرس علمی فرآیند پیچیده و پر تنشی است که تحت تأثیر

علم و فناوری همواره در تکاپو میباشند (نوروزی ،ابوالقاسمی

شرایط تحصیلی دانشجویان اتفاق میافتد و میتواند باعث

و قهرمانی .)1981 ،یکی از راههای اساسی افزایش تولید

ایجاد تغییرات رفتاری مختلفی در آنان گردد (چرنوماس و

علم ،اهتمام بیشتر به انجام پژوهشهای دانشااهی از طریق

شاپیرو .)8219 ،این نوع استرس همیشه جنبه منفی ندارد.

رشد توانمندی و خودکارآمدی پژوهشاران بهویژه

سطح معینی از استرس مفید بوده و میتواند باعث افزایش

دانشجویان میباشد.

تالش افراد شود (پروین .)8219 ،استرس میتواند تحت

بر اساس مفهوم مورد نظر بندورا ( )1881از خودکارآمدی،

تأثیر میزان توانایی فرد در پردازش اطالعات شناختی،

میتوان خودکارآمدی پژوهشی را در معنای اطمینان به

مدیریت و کنترل هیجانات ،تنظیم سطح آرامش (بشارت،

انجام فعالیتهای پژوهشی و تدوین یک طرح پژوهش تا

 ،)1999روحیه افراد و میزان تمایل به تفریح و سرگرمی

انجام فرآیند نوشتن و چاپ آن تعریف نمود (لی،

(چراغیان و همکاران ،)1982 ،حجم زیاد کار ،فشار زمانی،

 .)8222درواقع ،خودکارآمدی پژوهشی اصطالحی است که

نزدیک شدن به آخرین زمان ارائه تکالیف ،انجام کار در

برای ارزیابی احساس توانایی افراد در انجام پژوهشهای

زمانی طوالنی ،عدم موفقیت ،تغییر عالیق ،مشکالت مالی،

علمی استفاده میشود (همیناس و کی)8212 ،؛ که

بیماری ،والدین ،تغییر در ساعت استراحت و غذا خوردن

میتواند در دو بعد اصلی یعنی احساس افراد در داشتن

(کالسیون-کویروس و جمورا8216 ،؛ استارت،)8214 ،

مهارت انجام پژوهش و رعایت اخالق پژوهش مورد بررسی

شرایط محیط تحصیلی و امکانات آموزشی (واگاس و

قرار گیرد (صالحی و همکاران)1981 ،؛ که شکلگیری و

همکاران8212 ،؛ سانچز و ساورا )8218 ،و مانند اینها

تعدیل آن میتواند تحت تأثیر تجارب ارزشمند ،نیابتی،

ایجاد شود و منجر به کاهش موفقیت تحصیلی دانشجویان

ترغیبهای کالمی و حاالت روانی و فیزیولوژیکی (بندورا،

شده و اثرات منفی بر زندگی شخصی و تحصیلی آنان داشته

 )1881و ارزیابی مستمر افراد از خود (خندقی و همکاران،

باشد (سیمونلی – مانوز و همکاران)8219 ،؛ بنابراین،

 ،)1988کیفیت نظارت و هدایت اعضای هیأت علمی

ویژگیهای محیط آموزشی و کیفیت تجارب یادگیری

(چسنت و همکاران )8212 ،و تجارب آموزشی دانشجویان

میتواند ازجمله عوامل مؤثر بر ایجاد استرس علمی و در

باکیفیت،

نتیجه کیفیت عملکرد دانشجویان باشد (چان و همکاران،

مشارکتهای آتی در پژوهشهای مختلف و کیفیت و

8211؛ ولف و همکاران .)8212 ،چراکه برخی از دالیل

بهرهوری سطح باالی پژوهشهایی که انجام دادهاند ،ارتباط

استرس احساس عدم توانایی انجام وظایف محوله میباشد

دارد (بیسچک8226 ،؛ لیی.)8229 ،

(گملچ ،وایلک و الوریچ.)1896 ،

الزم به ذکر است که اطمینان دانشجویان به تواناییهای

ازنظر نیومن ( )1889بهعنوان مبدع مفهوم ،کیفیت تجارب

پژوهشی خود میتواند جهتگیریهای پژوهشی و انتظارات

یادگیری را ادراک دانشجویان از درون دادهای مستقیم و

از انجام یک پژوهش و همچنین میزان تالش برای انجام

غیر مستقیمی که از دانشکده خود دریافت میکنند ،تعریف

پژوهش را تحت تأثیر قرار میدهد (چسنت و همکاران،

مینماید .بر اساس دیدگاه وی کیفیت تجارب یادگیری تحت

 .)8212بااینحال ،کمبود زمان و فشار ناشی از آن و

تأثیر محتوای آموزش ،منابع ،انعطافپذیری برنامههای

استرسهای ناشی از احساس عدم توانایی را نمیتوان در

درسی ،یادگیری و کیفیت روابط استاد -دانشجو میباشد،

بهخصوص

گذراندن

دورههای

پژوهشی
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مقوالتی که در پژوهش حاضر نیز برای اندازهگیری کیفیت

( )1881نشان داد که ارتباط معناداری بین کیفییت تجیارب

تجارب یادگیری مورد توجه قرار میگیرد .بررسی کیفیت

یادگیری و خودکارآمدی پژوهشیی دانشیجویان وجیود دارد.

تجارب یادگیری و اطمینان از رضایت دانشجویان با تجارب

بهعالوه ،پژوهش چایلوا و ناتووا ( ،)8219لیراکیوس (،)8218

یادگیری مختلف ،برای سیستمهای آموزشی بسیار مهم می-

ارسالن ( ،)8211سیم و مون ( )8212نشیان داد کیه رابطیه

باشد (پاتیار ،ما و کنزبوک .)8211 ،چراکه ،دانشجویان با

معناداری استرس علمی و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان

تجارب یادگیری مثبت عالقه و انایزه بیشتری نسبت به

وجود دارد .بااینحال ،بررسیها نشان مییدهید کیه تیاکنون

فرایند آموزش و یادگیری دارند و همچنین نارش مثبتی

پژوهشی به بررسی ارتباط همزمان کیفیت تجارب یادگیری،

نسبت به آموزش و یادگیری دارند و به نحوی مثبت اندیشانه

توانایی ناارش علمی و خودکارآمیدی پژوهشیی دانشیجویان

به صحبت در مورد مسائل علمی و آموزشی میپردازند (گو،

نپرداخته است؛ بنابراین ،با تکیه بر مبانی نظری و پژوهشیی،

اسویفورت و دی .)8212 ،بدیهی است که چنین تجارب

هییدف پییژوهش بررسییی روابییط علییی بییین کیفیییت تجییارب

مثبتی میتواند عزتنفس ،خود اثربخشی و کیفیت عملکرد

یادگیری ،استرس علمی و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان

آنان را در حوزههای مختلف آموزشی و پژوهشی تحت تأثیر

پزشکی میباشد .مدل مفهومی پژوهش در قالب شکل شماره

قرار داده و بر کاهش میزان استرس آنان مؤثر باشد (کانگ

( ،)1ارائه شده است .بیر ایین اسیاس فرضییههیای پیژوهش

8229؛ فاو ،باسی و ماسیمینی.)8229 ،

عبارتاند از:
بین کیفیت تجارب ییادگیری بیا اسیترس علمیی

با توجه به مطالیب فیوق مییتیوان گفیت کیه سیسیتمهیای

-1

آموزشی برای حل مشکل ناکارآمیدی دانشیجویان در حیوزه

دانشجویان رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
بییین کیفیییت تجییارب یییادگیری بییا احسییاس

پژوهشی ،بایستی خدمات مناسبی به آنان ارائیه کننید تیا از

-8

طریق رشد مهارت هیا و توانیاییهیای پژوهشیی دانشیجویان

خودکارآمییدی پژوهشییی دانشییجویان رابطییه مثبییت و

احساس خودکارآمدی پژوهشی آنان را بیشتر کنند و از ایین

معناداری وجود دارد.
بییین اسییترس علمییی دانشییجویان و احسییاس

طریق بستر مشارکت بیشتر آنان در فعالیتهای پژوهشیی را

-9

فراهم سازند .یکی از عوامل مؤثر بیر احسیاس خودکارآمیدی

خودکارآمدی پژوهشی آنان رابطه منفی و معناداری وجود

پژوهشی دانشجویان نیز کیفییت تجیارب ییادگیری آنیان در

دارد.

طول دوران تحصیل است .چیرا کیه کیفییت محتیوا ،برنامیه
درسی ،منابع و روابیط اسیتاد و دانشیجو مییتوانید در رشید

استرس علمی

مهارتهای وی و ایجاد تجارب مثبیت میؤثر باشید .بیه نظیر
میرسد که ایجاد فرصتهای یادگیری و فعالییت درزمینیهٔ
پژوهش میتواند در کاهش استرس دانشجویان بیرای انجیام
فعالیتهای پژوهشی مؤثر باشد و از این طریق بر بیاور افیراد
به تواناییهای پژوهشیی خیود ،اثرگیذار باشید .در رابطیه بیا

کیفیت تجارب یادگیری
خودکارآمدی پژوهشی
محتوا ،منابع ،ارتباط
استاد  -دانشجو،
انعطاف پذیری یادگیری

مهارت انجام پژوهش
رعایت اخالق پژوهش

هریک از متغیرهای پژوهش ،تحقیقات متعددی انجیام شیده
است .به عنوان مثال کاله و همکاران ( ،)1882استیونسیون و
هارپر ( ،)8226ردی ،منون و تاتییل ( )8219دریافتنید کیه
کیفیت تجارب یادگیری رابطه معناداری بیا اسیترس علمیی
دارد .همچنین ،پژوهش باسی و همکاران ( ،)8221بیالتس و
همکییاران ( ،)8212بییرزن والییدبینیتو ( ،)8211پنییا و ریییس

شکل شماره  .1مدل مفهومی پژوهش

مواد و روشها
هیدف پیژوهش بررسیی روابیط بیین کیفییت تجیارب
یییادگیری ،اسییترس علمییی و خودکارآمییدی پژوهشییی
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دانشجویان پزشیکی دانشیااه علیوم پزشیکی شییراز بیود.

روایی ابزار با استفاده از تحلیل گویه و پایایی آن با

پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و بیه لحیاظ روش

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید .نتایج

توصیفی از نوع همبستای اسیت .جامعیه آمیاری پیژوهش

نشان داد که ضریب روایی کل ابزار بین  2/96تا  2/61با

شامل کلیه دانشیجویان پزشیکی دانشیااه علیوم پزشیکی

سطح معناداری  2/2221برای کلیه گویهها میباشد و

شیراز بود که در سال تحصیلی  1986 -1981مشغول بیه

ضریب پایایی آن نیز بر حسب ضریب آلفای کرونباخ 2/19

تحصیل بوده اند .روش نمونهگیری خوشهای تصیادفی بیود

به دست آمد که حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه است.

که بر اساس آن سه کالس انتخاب شد و پرسشینامه بیین

بهعالوه،

پژوهشی

دانشییجویان کییالسهییا توزیییع و تعییداد  869پرسشیینامه

دانشجویان نیز از پرسشنامه صالحی و همکاران ()1981

گردآوری گردید .الزم به ذکر اسیت کیه بیهمنظیور حفیظ

استفاده گردید .این ابزار شامل  22گویه و  1عامل بوده

رعایییت اخییالق پییژوهش بییا رضییایت همییه دانشییجویان و

که بسته به ماهیت پژوهش حاضر و موضوع مورد بررسی

هماهنای با حراست دانشااه پرسشنامهها توزیع گردیید و

دو عامل مهارت و تبحر که شامل  2گویه و اخالق پژوهش

به پاسخدهندگان اطمینان داده شید کیه اطالعیات آنهیا

شامل  4گویه مورد استفاده قرار گرفت .در این پژوهش

محرمانه خواهد ماند و در هناام پاسخ به پرسشنامهها نییز

روایی این ابزار با استفاده از تحلیل گویه و پایایی آن با

در کنار آنها حضور داشته و به سیؤاالت آنیان پاسیخ داده

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد .بررسیها

شده است.

نشان داد که ضریب روایی آن بین  2/28تا  2/16و پایایی

برای مطالعه کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان ،از

آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  2/16به دست آمد.

پرسشنامه نیومن ( )1882استفاده شد .این ابزار چهار

الزم به ذکر است که بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از

حیطه منابع کتابخانهای و کامپیوتری ،محتوا و ارزشمندی

نرمافزارهای  SPSSنسخه  81و  Lisrel 8.8و

دروس ،انعطافپذیری یادگیری و کیفیت روابط رسمی و

همچنین ،روشهای آماری توصیفی شامل میاناین و

غیررسمی استاد  -دانشجو را پوشش میدهد .نیومن

انحراف استاندارد و آمار استنباطی شامل ضریب

( )1882روایی این ابزار را مطلوب و ضریب پایایی هر یک

همبستای پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده

از زیر مقیاسها را به ترتیب  2/96 ،2/14 ،2/11و 2/81

گردید.

گزارش نمود .در این پژوهش نیز روایی این ابزار با استفاده

یافتهها

از تحلیل گویه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که
ضریب روایی این ابزار بین  2/22تا  2/14بوده و پایایی آن
بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  2/98به دست آمد که
نتایج به دست آمده بیانار سطح مطلوب روایی و پایی ابزار

بهمنظور

مطالعه

خودکارآمدی

در این مطالعه از  869نفر دانشجویی که بهعنوان
نمونه در این پژوهش شرکت کردند 122 ،نفر ()%26
دختر و  119نفر ( )%44پسر 819 ،نفر ( )18/2 %مجرد و
 22نفر ( )82/2 %متأهل بودند .برای تعیین روابط علی

مورد نظر است .بهمنظور بررسی استرس علمی دانشجویان

بین متغیرهای پژوهش از "مدل معادالت ساختاری"

از پرسشنامه آریپ و همکاران ( )8212استفاده شد .این

استفاده شد؛ اما قبل از ارائهی مدل و برازش آن ،میاناین

پرسشنامه شامل ده سؤال با طیف لیکرت  2گزینهای بود.

و انحراف و استاندارد و همبستای بین متغیرها محاسبه

الزم به ذکر است که روایی این پرسشنامه مطلوب و

گردید .نتایج نشان داد که میاناین استرس علمی،

پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  2/94گزارش
شده است (آریپ و همکاران .)8212 ،در این پژوهش نیز

خودکارامدی پژوهش و ابعاد کیفیت منابع و محتوا از
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متغیر کیفیت تجارب یادگیری باالتر از حد میاناین ()9
معیار میباشد (جدول شماره .)1
جدول شماره  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
متغیر

خودکارآمدی
پژوهشی

کیفیت تجارب یادگیری
کیفیت منابع

کیفیت
محتوا

کیفیت ارتباط استاد-
دانشجو

میانگین

3/70

3/70

2/60

2/66

3/33

انحراف معیار

7/06

7/70

1/71

7/62

7/02

آمار توصیفی

استرس
علمی

کیفیت انعطافپذیری
یادگیری

مهارت

3/70

3/73

7/06

7/07

اخالق

نتایج حاصل از آزمون همبستای پیرسون نشان داد که

منفی و معناداری دارد .همچنین بین ابعاد کیفیت تجارب

ابعاد مختلف کیفیت تجارب یادگیری (کیفیت محتوا،

یادگیری و خودکارامدی پژوهشی رابطه مثبت و معناداری

کیفیت منابع ،کیفیت ارتباط استاد -دانشجو و کیفیت

وجود دارد (جدول شماره .)8

انعطافپذیری یادگیری) با استرس علمی همبستای

جدول شماره  .2ماتریس ضرایب همبستگی ابعاد پژوهش
ردیف

2

1

1

1

2

7/00

3

7/70

**
**

**

7

7/06

3

7/73

7

3

7/32

**

7/76

7/02

7/30

0

**

7/27

7/70

0

7/23

**

*

7/13

7/21

7

7/23

**

7/13

*

7/16

*

7/16

6

**

1

7/16

7/27

3

7

1

**

**

0

0

6

7/17

**
**

7/30

1
**

7/33

1
**

**

7/10

**

7/16

7/23

**

**

7/21

**

7/10

**

**

**

7/23

**

**

**

7/21
7/21

1
7/16
**

/17
**

7

/10
**

7

1
7/63

**

**

/67

1
7/07

**

1

نکته =1:کیفیت تجارب یادگیری  =8محتوا =9 ،منابع =4 ،ارتباط استاد و دانشجو =2 ،انعطافپذیری یادگیری =6 ،استرس=1 ،
خودکارامدی پژوهش =9 ،مهارت انجام پژوهش =8 ،رعایت اخالق پژوهش.
*P<2/21** ،P<2/22
علمی ( )t- value = -8/89دارد و بهاینترتیب فرضیه
پس از بررسی روابط همبستای متغیرها ،روابط علی بین
اول پژوهش مورد تأیید قرار گرفت .همچنین ،کیفیت
آنها با بهکارگیری مدل معادالت ساختاری بررسی شد.

تجارب یادگیری تأثیر مثبت و معناداری بر خودکارامدی

نتایج حاصل از مدل ساختاری متغیرهای پژوهش بر

پژوهشی ( )t- value =9/96دارد که نشاندهنده تأیید

اساس مقادیر  t- valueنشان داد که کیفیت تجارب

فرضیه دوم پژوهش است .بهعالوه ،استرس علمی ارتباط

یادگیری دانشجویان تأثیر منفی و معناداری بر استرس

منفی و معناداری با خودکارامدی پژوهشی (t- =-8/29
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 )valueدارد که این یافته نیز تأییدکننده فرضیه سوم

اساس ضرایب معناداری نشان داده شده است که حاکی از

پژوهش است .در شکل شماره ( )8نیز روابط ساختاری بر

روابط معنادار بین کیفیت تجارب یادگیری ،توان ناارش
علمی و خودکارامدی پژوهشی می باش

C2
C3
C4

3/22
3/22

C5

3/38

C6

3/23

C7

3/33
3/22

C8

3/29

C9

3/33

C1
0
خودکارآمدی
پژوهشی

استتتتتر
علمی

کيفيت محتوا
-3/52

-3/53

3/33

3/53

3/94

3/38

کيفيتتتتت
تجارب یادگيری

3/98
3/39
3/33

خودکتتتتار
آمدی پژوهشی

کيفيت منابع
کيفيت ارتباط
استاد -دانشجو
کيفيتتتتتتت
انعطتتاپ پتت یری
یادگيری

3/94

خودکارآمدی
پژوهشی
=Chi-Square

df=194/28

P-value=91

2/262RMSEA=2/2222

شکل شماره  :2مدل ساختاری با مؤلفههای اصلی بر اساس ضرایب معناداری

همچنین نتایج حاصل از بررسی شاخصهای برازش مدل

میباشد .چراکه ،ایجادکننده تنوع ،پویایی و تولید فکر و

علی پژوهشی نشاندهنده برازش مناسب مدل است ( χ 2:

روشناری است .درواقع محیط دانشااه ،محیطی هدفمند

184/52; DF: 87; χ2/df: 2/12; RMSEA:
;0/065; IFI: 0/95; CFI: 0/95; NNFI: 0/94
.)NFI: 0/91

است که بایستی برانایزاننده حس خالقیت و انایزه در

بحث و نتيجهگيری

دانشجویان ،رشد ذهنی مناسب و برقراری تعامل سازنده
در آنان گردد (بیرد8221 ،؛ پاسکارال و ترنزینی.)8222 ،
دانشجویان با تجاربی که به دست میآوردند ،ارتباطاتی که

هدف پژوهش حاضر بررسی روابط علی بین کیفیت

برقرار میکنند (خصوصاً ارتباط با اساتید) ،مواد و محتوای

تجارب یادگیری ،استرس علمی و خودکارآمدی پژوهشی

آموزشی که به آنها درس داده میشود و میزان انعطاف-

دانشجویان پزشکی بود .در این راستا باید افزود که کیفیت

پذیری برنامههای دانشااهی زمینه کسب قابلیتها و بروز

تجارب یادگیری دانشجویان تحت تأثیر محیط دانشااه

توانمندیها در آنان شکل میگیرد (آرستیایو و همکاران
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8212؛ پاتیار و همکاران .)8211 ،بر این اساس ،ممکن

همکاران )8212 ،میباشد .چراکه چان و همکاران

است تجارب کسب شده ابعاد مثبت و منفی داشته باشد و

( )8211به این نتیجه رسیدند که مداخالت آموزشی در

موجب شکلگیری استرس در آنها گردد .کسب مهارت-

طول سالهای تحصیل میتواند به ارتقاء سطح سالمت

های پژوهشی و رعایت اخالق پژوهشی دو بعد از ابعاد

روانشناختی دانشجویان کمک کند .در نتیجه میزان

خودکارامدی پژوهشی است (همیناس و کی )8212 ،که

استرسهای آنان کم شود .بهعالوه ولف و همکاران

زمینهساز رشد و شکوفایی توانمندیها و استعدادهای

( )8212نیز دریافتند که برنامههای آموزشیای که

دانشجویان میباشد و نقش استرس را در زندگی دانشجو

دانشااه برای دانشجویان سالهای اول برگزار میکند

کمرنگ میسازد.

میتواند در کاهش استرس دانشجویان مؤثر باشد.

بر اساس یافتههای این پژوهش ،کیفیت تجارب تحصیلی

همچنین یافتهها نشان داد که بین استرس علمی و

ارتباط منفی و معناداری با استرس علمی دانشجویان دارد.

خودکارامدی پژوهش ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

این یافته بدان معنا است محیط آموزش عالی با فراهم

این یافته بدان معنا است که هرقدر فرد از استرس علمی

ساختن زمینههای رشدی الزم در دانشجویان خصوصاً

بیشتری برخوردار باشد ،دچار تغییر رفتار و عدم تمرکز

کسب تجارب تحصیلی ارزشمند منجر به توسعه قابلیت-

حواس ،کمبود وقت و عدم تعادل بین کار و فعالیت علمی

های وجودی خویش زمینه رشد و توانمندی دانشجو

و پژوهشی میشود (چرنوماس و شاپیرو )8219 ،و با

میگردد .این تجارب تحصیلی بهواسطه ارائه مواد و

رفتارهای پرتنش سعی در انجام تکالیف خود دارد .نتیجه

محتوای برنامههای درسی اثربخش ،ارتقاء کیفیت ارتباط

چنین استرسی عدم توانمندی در کسب مهارتهای

بین استاد و دانشجو و وجود انعطاف در برنامههای

پژوهشی و عدم انجام پژوهشهای مفید و اثربخش خواهد

آموزشی و پژوهشی و ارائه منابع مفید فراهم میشود که

بود .دانشجویی که با چنین چالش و زندگی پر از استرس

نتیجه آن میتواند رشد عزتنفس و اعتمادبهنفس دانشجو

روبرو میشود ،عالوه بر اینکه آرامش الزم برای مطالعه و

و بهبود عملکرد وی میباشد .در مقابل اگر تجارب

کسب مهارتهای جدید را ندارد ،نمیتواند به اخالق

تحصیلی کسب شده توسط دانشجو مثبت نباشد ،دچار

پژوهش نیز متعهد و پایبند باشد .القنیم و الهمانی

استرس علمی میگردد و نتیجه آن عدم اعتمادبهنفس،

( )8211در پژوهش خود به این مهم چنین اشاره نمودند

تزلزل در رفتار و شخصیت و در نتیجه ،عملکرد ضعیف

که کمبود زمان و فشار ناشی از آن و استرسهای ناشی از

وی در این دوره مهم زندگیاش میگردد .در این راستا

احساس عدم توانایی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر

(چان و همکاران8211 ،؛ ولف و همکاران )8212 ،نیز

بر میزان بهرهوری پژوهشی شناختهشده است .همچنین،

معتقدند که ویژگیهای محیط آموزشی و کیفیت برنامه

ارسالن ( )8211در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که

آموزشی میتواند ازجمله عوامل مؤثر بر ایجاد استرس

استرسهای علمی پیشبینی کننده منفی احساس

علمی و در نتیجه کیفیت عملکرد دانشجویان باشد .به نظر

خودکارآمدی دانشجویان است .سیم و مون ( )8212نیز

میرسد که ویژگیهای محیط آموزشی و کیفیت برنامه

دریافتند که دانشجویانی که احساس خودکارآمدی دارند

آموزشی تعیینکننده کیفیت تحصیل و تجارب یادگیری

استرس کمتری را تجربه میکنند.

دانشجویان است و این کیفیت تجارب یادگیری

همچنین یافتههای بخش دیاری از پژوهش نشان داد

دانشجویان میتواند درشدت و یا کاهش استرسهای

کیفیت تجارب تحصیلی ارتباط مثبت و معناداری با

علمی آنان مؤثر باشد .یافتههای این بخش از پژوهش

خودکارامدی پژوهشی دانشجویان دارد .این یافته بدان

همسو با یافتههای (چان و همکاران8211 ،؛ ولف و

معنا است هرقدر کیفیت محیط آموزش عالی باال باشد و
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دانشجویان شرایط کسب تجارب تحصیلی مثبت و

عملکردشان (کانگ 8229؛ فاو ،باسی و ماسیمینی 8229؛

اثربخش داشته باشند و در محیطی پویا و اثربخش آموزش

هایتی و همکاران  )8218بهبود خواهد یافت.

عالی ،مواد و محتوای غنی در برنامههای درسی متناسب با

با توجه به یافتههای به دست آمده ،میتوان نتیجه گرفت

نیازها و مقتضیات محیطی و همچنین ارتباط مطلوب

که کیفیت تجارب یادگیری میتواند بر کاهش استرس

استاد  -دانشجو و انعطافپذیری ساختارها و فرایندها

علمی و افزایش احساس خودکارآمدی پژوهشی مؤثر

باشند ،این امر موجب تمایل بیشتر دانشجویان به سمت

باشد .بهعالوه کاهش سطح استرس علمی نیز میتواند بر

کسب علوم و مهارتهای آموزشی و پژوهشی میگردد و

افزایش احساس توانمندی دانشجویان در انجام کار

در نتیجه با عالقه و انایزه مهارتهای پژوهشی را کسب

پژوهشی مؤثر باشد؛ بنابراین ،اگر دانشااهها به دنبال

نموده و نسبت به مالحظات اخالقی پژوهشها آگاهی

افزایش احساس کارآمدی پژوهشی دانشجویان هستند

کامل به دست میآورند و آنها را در عمل نیز به کار

میتوانند با اراده مواد آموزشی و محتواهای مناسب و

خواهند گرفت .بهطور مسلم نتیجه چنین فرآیندی نیل به

بهبود کیفیت روابط استاد و دانشجو و مانند اینها زمینه

نوعی خودکارامدی پژوهشی است که منبعث از تجارب

کاهش استرس علمی را فراهم کند و بهاینترتیب احساس

تحصیلی مثبت و اثربخش دانشجویان میباشد .یافتههای

توانمندی آنان را در انجام پژوهش افزایش میدهند و

این پژوهش با یافتههای (چسنت و همکاران 8212؛ برزن

درنهایت به بهبود کیفیت عملکرد پژوهش دانشجو و ارتقاء

والدبینیتو )8211 ،همسو میباشد .چراکه ،چسنت و

سطح عملکرد پژوهشی دانشااه یاری میرسانند .در پایان

همکاران ( )8212دریافتند که تجربه دورههای روش

الزم به ذکر است که پژوهش حاضر با محدودیتهایی

تحقیق میتواند تأثیر مثبت و معناداری بر رشد احساس

همچون بررسی صرف این پژوهش بر روی دانشجویان

خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان داشته باشد .بهعالوه

پزشکی دانشااه علوم پزشکی شیراز انجام شده و قابلیت

برزن والدبینیتو ( )8211نشان دادند که بین ابعاد مختلف

تعمیمپذیری کم آن به سایر دانشجویان دانشااههای علوم

احساس خودکارآمدی در رفتارهای علمی و تجارب علمی

پزشکی و غیر پزشکی روبرو است .بهعالوه ،این پژوهش از

دوران تحصیل دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود

نوع همبستای است و نمیتوان روابط علی و معلولی از آن

دارد.

استنباط کرد.

بههرحال ،با آگاهی نسبت به این مسئله که محیطهای
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Investigating the Relationship between Quality of Learning Experiences
with Academic Stress and Research Self-Efficacy of Students
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Abstract: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of quality
of learning experience on academic stress and research self-efficacy of medical
students. Hence, the research method was a descriptive correlational study. The
research sample also consisted of 268 medical students at Shiraz University of
Medical Sciences those were selected by cluster random sampling method. In
addiotion, the research tools included quality of learning experience scale, academic
stress scale and Research self-efficacy scale. After confirming their validity and
reliability, the scales were distributed among the samples, and then the data were
analyzed using structural equation model. Findings consequently showed that the
quality of learning experience had a positive and significant effect on Research selfefficacy, although it had a negative and significant effect on academic stress.
Correspondingly, academic stress caused a negative and significant effect on
Research self-efficacy. These results indicated the existence of a significant
relationship between the quality of learning experiences, academic stress and selfefficacy of research, therefore, this suggests that the relationship between the quality
of learning experiences and their research effectiveness is directly and indirectly
impacted by academic stress.

Key words: Quality of Learning Experience, Academic Stress, Research Self-Efficacy,
University Students.
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