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چکیده
این مطالعه بااا فا

آگااافا اا ااراو و رشرش ااروااا ویااا ا ر ر ااابااب بااه وی گافااا م واااو

بااخورافایا ه ار مورا رشارش علما اریافب ما نن و رابطه آ با وی گافا م واو بااخورا افن ه
و چشورشا ت

ی رظر آ فا ار تصامم فایوا تحب تأثمر این عوامل و سایر عوامل مرتبط صور گرفب.

روش :بر مبنا طرح فمب ا شا و اررا پرساوانامه ،اااهفا اا  161ااروا و ا ر رشا ه رواروناسا و
علوم تربم ا گراآور شا  .برا توصاامس پاسااخ شاار ب نن گا به فر یك اا ساالالفا پرسااو انامه ،با
اساا وااه اا روشفا توصااموا اااهفا تحلمل شاا  .ار ااامه برا آامو فرهاامهفا پ وفش و روابط بمن
م غمرفاا ارشمههفاا روشااا ار علما ،رشرش به بررامه و رشااا ه ،ارخواساااب بااخورا ،رشرش به بااخورا
ار قاا  ،مهار و اارش بااخورا افن ه ،شاايصاامب و مك بااخورا افن ه و ت

ی رظر ار تصاامم فا،

اااهفا با اسا وااه اا تحلمل م امر تحلمل شا  .ر ای  :تحلمل م امر همن مويص را روابط بمن م غمرفا
اخمل ار فراین ارائه بااخورا به ااروا ویا ا ر پموااین فا ملثر بر ارخواسب بااخورا و ت

ی رظر

ار تصاامم را روااا مااف  .ار پایا پمواانهاافایا برا بهبوا فراین بااخورا ار اورة ا ر ارائه شاا ه
اسب.

واژگان کلیدی :دانشجويان دكتري؛ بازخورد؛ نوشتار علمي؛ نگرش.
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مقدمه
اورة ا ر مب نا بر پ وفش اساااب .اف ا

و سااارفصااال بررامه ارساااا اورة ا ر به

گورها اساب ه طا این اوره رماامن مهار با ار ار ام پ وفش و رشارش علما اسب.
این مهار ار قالب فراین م مر ارخواسب بااخورا و ت

ی رظر ار تصمم فا بمن مم ه

رافبر پ وفش و ااروا ا و شا ا ل ماگمرا؛ بنابراین ااروا ا ویا ا ر رماامن و من ظر
ت ربه یك فراین ف ایبگر اا سااو اساا اا رافنما و گروه ف اا ن (بهرگ و خا باا،
 .)1393این تعاااماال بمن فرا م ااأثر اا م غمرفااا م نو اممنااه ا مربوط بااه وی گا فااا
بااخوراافن ه ،بااخورا و گروه علما اسب ( ن و وا ر.)3111 ،1
اارو ا ویا ا ر ار رور ار ام رساااله و پ وفشفا اورة ا ر به حمایب علما
ار ار ياب موهو  ،آمااهساا و ثبب پروپواال ،رمعآور اااهفا ،رشارش رساله و افا
اا آ  ،فراینا پاذیرش مقاله ،حمایب عاطوا ،ار ماعا و ماا

مم ه رافبر پ وفش و

خصوصاً اس اا رافنما خوا رماا اارر (ریماا ،اف ار و اف ار .)1393 ،
گ رش اورهفا ا ر تقاها روا افهورا برا بهبوا ار پ وفش ،خصوصاً ممب
و موماب تولما ا علما اا قبمال رساااالاه ،مقاالهفا چاپ شااا ه ار م ال و طرحفا
پ وفوااا به وروا آوراه اسااب ( ولا و باشاارو .)3112 ،3او المل منطقا برا این توره
وروا اارا .ري اااب ،تهماه مقاالاهفا و پ وفشفایا با مهار خوب رشارش علما ی ا اا
اف ا

اصااالا اورة آمواش ا ر اساااب (ایرس 3و فم ارا  .)3111 ،اورهفا ا ر

رماامن مواار ب فعال ااروا ویا ار رشارش علما اسب تا اا طریك اربرا اس ار ارافا
مومب و ارایابا ،روی اان گا خوا را بهبوا بيواان  .اا اارو ا ویا ا ر ار ظار اسااب ره
تنها هاارور فا طا اوره را اا طریك رشارش ت المس ارسااا اوره و رساااله ار ام افن ،
بل اه اا آ فاا ار ظاار ماروا اا طریك مواااار ب ار رشارش حرفها و تهمه مقالهفا قابل
چاپ سه خوا را ار حواة تيصصا ایوا نن ( املر و تام و .)3116 ،4
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ثارماً ،ممب و مومب روشا ار ااروا ویا ت همل نن ة آین ه حرفها آ فا و شهر و
اع بار ااروااشاه اسااب .امرواه وروا به موااا ل ااروااشافا رماامن موارا اا قبمل فهرسااب
ار واااارا و ماكفا مالا اریافب شااا ه اساااب (وا ر و فم ارا  )3118 ،و به فممن
ترتمب ،الهاما

ار ااروااشافا شااامل پ وفش ،رشارش و ت ریت اسااب .بنابراین به اساب

آورا یك موقعمب شاغلا اارواشافا ،ارتقاء و تصار

آ و ساایر سم

فا پاااش ار
ار

ااروشاه و اورة ا ر عم تاً بر مبنا فعالمبفا تحقمقاتا اسب ه آ فا رمه به ش

گرو رشارش علما ف ا ن  .معمار ار ااهگمر بهرهور پ وفوااا ااروااشاه و فرا ،ممب و
مومب ار واااارا اساااب (تات وشااامن 1و فم ارا  .)3113 ،ار ر م ه اا منظر اارواااشاه و
اارو ویا

ب مهار رشارش علما شرطا حماتا اسب.

اارواا ویا ا ر ار ارخواسااب بااخورا ،وی گافا اخالقا و رف ار اساا ااا ،
پ اااب و موقعماب اررایا ،قوارمن حاا
اارواشافا ،شاب هفا

بر اارواااشااهفاا ،آیمنرامهفا و مقررا

ارو

مررسما ،موقعمب علما ،شهر  ،اس رسا به اس اا ،تبحر و ت لط

بر تحقمك و آمار ،تيصااص ار اممنه علما خاص ،رشرش اارو ا ویا قبلا ،رن اامب ،توا
حماای ا اسااا ااا و آینا ه رشر را ار رظر ماگمررا (رباطا و فم ارا  .)1393 ،به ر
ارخواساابفا و ار ظارا اارو ا ویا  ،تصااور اولمه آ فا اا فرآین رافنمایا مغایر با چمه
اسب ه برا آرها ش ل ماگمرا ،لذا برا ربرا تواو موروا ار موقعمب مورا ار ظار و
آرچه ار عمل ت ربه ما شااوا ،معمو ً «اساا اا رافنما پنها » را برا پر را خالء بمن
موقعمب مورا ار ظار و موروا بر ماگهینن (بهرگ و خا باا.)1393 ،
فرچن ر ای برخا اا پ وفشفا روااا مااف سااطر رهااایب اارواا ویا اا اساااتم
رافنماا و موااااور پاایا رامه خوا ار اارواااشاه خوب اساااب ولا بای به افهایش توارمن
اارواا ویا ار امر پ وفش ،توره بمشتر شااوا (شااهوااهارا و فم ارا  .)1393 ،مطالعه
شاای ا شافا اعضاا فمأ علما رواا مااف  ،اعضاا فمأ علما ار شای شافا
پ وفواا و ارتباطا موا ال بموا ر اارر و این مو ال ار علوم ار ارا بمو ر اا سایر
گروهفا اسااب (ح اانا .)1393 ،فمچنمن مو ا التا ار مورا رشارش اارو ا ویا ا ر و
1. Toutkoushian
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اورهفا ت مملا گهارش ماشااوا .ب اامار اا گهارشفا و پ وفشفا روااا اااهار ا لب
فارغال حصامال رشارش مقالهفا علما و ح ا رساله خوا را ار حالا آ اا راهار

ه اا

آماااگا ام برخوراار ربواهارا و مهاار فاا رشاارش مورا رمااا را ر اشااا هار (ال ر و
اا منه 3116 ،1و افار و باررب .)3111 ،3اارو ا ویا ا ر رش ا هفا علوم ار ماعا و
رف ار ار مقای ه با اارو ویا ا ر رش هفا فنا و علوم پایه موفقمب م ر ار ار وار
مقالهفا علما ااشا ا هار ( املر .)3118 ،مطالعا به برخا اا موا ا ال رشارش اا قبمل:
اتياذ رافبرافا روشا ار بااثر و را ارآم  ،موا ال بررامهریه و ساامار فا رشارش،
موا ال رشارش ای هفا خوا به صاور
رشارش مقالهفایا با اس

با (توررت 3و فم ارا )1993 ،؛ موا ال

لفا م قاع ه نن ه و م مر ه ،مو ال ساامار فا ،مو ال

اسااا ور اباا  ،رقطاهگذار و ار ياب لمه اشااااره رمواهار (ال ر و اا منه .)3116 ،ر ای
پ وفشفا فمچنمن روا افن ة اهطراب اارو ویا ر بب به فراین رشارش ( املر)3118 ،
و خواارشارة منوا آ فا ر ابب به مهار فا رشارشاا اسب (توررت و فم ارا .)1993 ،
ارایابا ارورا گروهفا روارواناساا رمه روا مااف به بررامه اقمكتر ،اخ صاص ام ارا
مالا و رمرو ار ااارا بمو ا ر رهب ارتقا وهااعمب پ وفش رماا اسااب (حبمبا و فم ارا ،
.)1393
موااا ال فو و مطالبا روا افهو برا تولم مقالهفا علما هااارور حمایب و
ماك ملثر باه ااروااا ویاا ار رشاارش را یاااآور ماساااااا ( ولا و باشااارو.)3112 ،
روی رافا فراوارا برا حمایب اا ااروااا ویا ا ر شاااامل اورهفا خاص آمواش
رشارش ااروااشافا ،مرا ه و گروهفا رشارش وروا اارا ( املر و تام ااو  .)3116 ،فمه
این م اخلهفا و روی رافا بر ارائه بااخورا ملثر به ااروا ویا اسا وار اسب .ارائه بااخورا
راه تنهاا باه بهبوا مهاار فاا تا ریت ماك ما نا  ،بل اه عااملا ملثر برا

مك به

1. Alter & Adkins
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ااروااا ویااا ا ر ار ارو رورا رشااارش علما و بهبوا ار فر او مهااار
ااروشافا و محصو

رشااارش

رهایا اسب ( ومار و اس را ا3112 ،1؛ افار و باررب.)3111 ،

ارائه ملثر بااخورا ره تنها به طراحا بااخورا ب ا شا اارا ،بل ه به ساایر شرایط ارورا
یااگمرر ه رمه واب ا ه اسااب .ی ا اا این شاارایط ااراو و رشرش بااخوراگمرر ه ر اابب به
باااخورا اساااب .باا توراه باه محوریب فراین بااخورا ار رظار بر ااروااا ویا ا ر
( افار و باررب ،)3111 ،آگافا اا وا نش اارو ا ویا ر اابب به بااخورافا ارائه ش ا ه
ار مورا روش ا ار علما آ فا ب اامار افممب اارا .اگرچه ارفا گذش ا ه ار مورا بااخورا
قابل تأمل اسااب ،مبنا مافمب ار ماعا پ ی ه راای ه گرف ه شا ه اسااب ( املر و تام او ،
 .)3116شااموهفا بااخورا ار اممنها وساامعتر اا ار ما ااروااشافا و قواع و مقررا
ساااما ر ماافن ؛ بنابراین فه ااراو و رشرش ااروا ویا ا ر ر اابب به شموهفا
بااخورا ار اممنه ار ماعا رشارش ااروشافا ب مار افممب اارا.
تنهاا تع اا مح وا اا پ وفش فا رشرش و ااراو ااروااا ویا ا ر اا شاااموهفا
بااخورا ار مورا روشاا ار علما را بررسااا رمواهار ( ومار و اساا را ا3112 ،؛ افار و
باررب .)3111 ،ار این پ وفشفا منبع بااخورا اساا اا رافنما ( ومار و اساا را ا )3112 ،و
ساااایر اعضاااا فماأ علما (ایرس و فم اارا  )3111 ،بواهار  .به ر

مبارا اراشااامن

پ وفشفا گذشااا ه ،ره موارا مع وا ( ن و وا ر )3111 ،فمچ پ وفواااا چشورشا
ارتباط ت

ی رظر ااروا ا ویا ار تصاااممما شاااا را با ااراو و رشرش آ فا ر ااابب به

وی گافا بااخورا و ارائه افن ة بااخورا بررسااا ر راه اسااب .ارفا موااابه ار مورا
بااخورا ر اابب به شااموهفا ت ریت روااا اااه اسااب ه منبع بااخورا رقش اساااسااا ار
چشورشا اریااافااب بااااخورا اارا .ار هااامن ،پ وفش فااا موروا ار مورا رشااارش
ااروااشافا بر بررامهفا و رش ا هفا خاص تمر ه ااش ا هار  ،بنابراین تعمم یاف هفا آ فا به
سایر حواهفا علوم ار ماعا مورا ترای اسب.

1. Kumar & Stracke
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ارخواسب

ارشمههفا

H 1b

بااخورا

روش ار علما

H5
ت

H 1a

گروه علما
و بررامه

H2

ی رظر

وی گافا

H4

ار تصمم

بااخوراافن ه
H 3a

H 3b
بااخورا
ار قاا

شكل  .1مدل پژوهش

ف

این پ وفش آامو و توسعه م لا به منظور فه روابط بمن ااراو و رشرش

اارو ویا ا ر ر بب به منابع و اروا م واو بااخورا و چشورشا و ممها ت

ی رظر

ار تصمم فا ار اثر این ااراوفا و رشرشفا و سایر عوامل بالقوه مرتبط با شموهفا بااخورا
آ فا بوا .بنابراین پ وفش روابط بمن لمه عوامل ااراو و رشرش ر بب به وی گافا
م واو بااخورا و ارائه افن ة بااخورا ،ت

ی رظر ار تصمم فا اارو ویا و سایر عوامل

بالقوه مرتبط با شموهفا بااخورا را آامو ما ن  .م ل موهوما (ش ل  )1این پ وفش بر
مبنا م ل ارائه ش ه توسط ن و وا ر ( )3111طراحا ش ه اسب .بر مبنا م ل پ وفش،
ارشمههفا روش ار علما م أثر اا ااراو و رشرش اارو ویا ا ر اا بررامه و گروه اسب.
ارشمههفا روش ار علما و وی گافا بااخورا افن ه بر ارخواسب بااخورا و ارایابا
بااخورا اثر اارا .ار رهایب ارخواسب بااخورا م أثر اا خصوصما بااخورا افن ه اسب.
بر مبنا م لا موهوما فرهمهفا

لا ایر ف ای شر این پ وفش بوار :

 .1ارشمههفا رشارش علما ار رابطة بمن رشرش ر بب به گروه و ارخواسب بااخورا رقش
ممار ا اارا.
 .3وی گافا بااخورا افن ه بر ارخواسب بااخورا اثر م قم اارا.
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 .3رشرش به بااخورا ار قاا ار رابطة بمن وی گافا بااخورا افن ه و ت

ی رظر ار

تصمم فا اثر ممار ا اارا.
 .4وی گافا بااخورا افن ه بر ت
 .1ارشمههفا رشارش علما بر ت

ی رظر ار تصمم فا اثر م قم اارا.
ی رظر ار تصمم فا اثر م قم اارا.

روش پژوهش
ار راس ا اس مابا به اف ا

و آامو فرهمهفا پ وفش اا طرح تحقمك فمب شا برا

بررسا روابط م قم و مرم قم بمن م غمرفا اس وااه ش .
رامعه رموره و روش رموره گمر  :به المل این ه شموهفا رشارش علما (توررت و
فم ارا )1993 ،؛ و فرصبفا تعامل ار ماعا و علما بمن اعضا محافل علما ار
بررامهفا علوم ار ماعا -رف ار و علوم پایه امالً م واو اسب ( وی ت ،)3111 ،1این
مطالعه بر اارو ویا ا ر علوم رف ار و بااخورافا آ فا م مر ه بوا؛ بنابراین رامعه
پ وفش حاهر شامل لمه اارو ویا ا ر اارو
عالمه طباطبایا بوا .این اارو

ه علومتربم ا و رواروناسا ااروشاه

ه ار  11گرایش :سن ش و ار ااهگمر  ،رواروناسا تربم ا،

رواروناسا عموما ،رواروناسا آمواش وا ا اس ثنایا ،مواوره ،بررامهریه ارسا،
ت نولوژ آمواشا ،م یریب آمواشا ،م یریب آمواش عالا و فل وه تعلم و تربمب
اسالما اارو و ا ر رذب ما ن و  316اارو و ا ر اا سال  1382ار این
ااروشاه پذیرف ه ش هار  .با توره به روش پ وفش ،تع اا م غمرفا مورا مطالعه و اربرا
تحلمل م مر ار ت هیه و تحلمل یاف هفا ،تماما اارو ویا ا ر اارو

ه رواروناسا و علوم

تربم ا ااروشاه عالمه طباطبائا تا سال  ،1393شر ب نن گا این پ وفش را تو مل
ماافن و پرسونامه به صور ال رورم ا برا آ فا ارسال ش  .ار این مطالعه رر ت ممل
برابر با  %26بوا .ار رهایب پت اا ربالگر اااهفا تحلمل بر رو  161پرسونامه ار ام ش .
طمس م نوعا اا اارو ویا

ا ر

ار پ وفش شر ب

راهار  34/3 .ارص

شر ب نن گا ا ( )n= 41و  21/8ارص ( )n=131آ فا را مراا تو مل ماااار .
1. Lovitts
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 43/4ارص شر ب نن گا ار گرایشفا

رواروناسا و مواوره و  41/1ارص ار

گرایشفا علوم تربم ا موغول به تحصمل بوار  .بمو ر شر ب نن گا توارایا رشارش
علما خوا را م وسط ( 33/3ارص ) یا خوب ( 61/6ارص ) ارایابا راه بوار  .تنها 6/1
ارص آ فا اع قاا ااش ن توارایا رشارش علما آ فا هعمس اسب.
ابهار رمعآور اااهفا :برا رمعآور اااهفا اا پرسونامه ااراو و رشرش ر بب به
بااخورا ار مورا روش ار علما اس وااه ش  .این پرسونامه توسط ن و وا ر ( )3111ساخ ه
ش ه اسب .پرسونامه اارا  31گویه اسب ه فوب بع (1 :رشرش ر بب به بااخورا
ار قاا  )3 ،ارشمههفا )3 ،بررامه (گروه علما) )4 ،ارخواسب بااخورا )1 ،بااخوراافن ه-
شيصمب و مك )6 ،بااخورا افن ه -مهار
بمرورا و  )8ت

و اارش )2 ،ت

ی رظر ار تصمم فا -تورمه را ماسن

ی رظر ار تصمم فا-

 .این پرسونامه اارا سه مقماس

چهار اررها  :توافك ،افممب و فراوارا اسب.
روش تحلمل اااهفا :اااهفا با اس وااه اا روشفا توصموا و فمب شا چن م غمر
تحلمل ش ر  .تحلمل فمب شا ار او مرحله تحلمل عاملا تأیم

و تحلمل م مر با اس وااه اا

ررم افهار لم رل ار ام ش .

يافتهها پژوهش
مدل اندازهگیري :به عنوا یك گام پمومن برا تحلمل م مر و اس مابا به ر ای ا مع بر،
پایایا و روایا ااافها بررسا ش  .پایایا ابهار با اس وااه اا آلوا
آلوا به اسب آم ه (آلوا

راربا بررسا ش  .مق ار

راربا =  -1/89بمن  1/63تا  1/93برا فریك اا ابعاا)،

حا ا اا قابلمب اطممنا پرسونامه و فم ارا ارورا گویهفا آ بوا .برا ای اا اع بار
سااه عوامل و اع بار فمشرا ،1تحلمل عاملا تأیم

ار ام ش  .بر مبنا م ل پ وفش31 ،

گویة پرسونامه به تو مك  8عامل پرسونامه ،وارا تحلمل ش ر  .به المل آ

ه م غمرفا

ترتمبا و شاخصفا راپموس ه ار م ل وروا ااشب ،برا برآورا پارم رفا اا برآورا ح اقل
مربعا وارا قطر  )DWLS( 3ار طول تحلمل عاملا تأیم

اس وااه ش  .معمارفا برااش

1. Convergent
2. Diagonally Weighted Least Squares
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م لفا رهایببيش بوا .به طور خاص ،شاخص برااش تطبمقا ( )CFIبمن  1/98تا  ،1ریوه
خطا ممارشمن م ذورا ( )RMSEAبمن  1/111تا  ،1/122شاخص ررمش ه برااش ()NFI
بمن  1/92تا  ،1/99شاخص رم ویا برااش ( )GFIبرابر  1/99و ر بب خا او اصالح ش ه
( )3 /dfبمن  1/22تا  3/98قرار ااشب .ار ر ول  1برآورا پارام رفا اس ار ارا ش ة
بارفا عاملا ،هرایب تعممن و مق ار  tبه تو مك فریك اا م غمرفا و گویهفا ارائه ش ه
اسب .پارام رفا م ل به ره گویهفا  6 ،1و  2فمشا معنااار بوار ( )p> 1/11و مق ار
قابل تورها اا واریارت عوامل مربوطه را برآورا ما رار (مق ار𝟐𝐑 بمن  1/39تا .)1/91
جدول  .1بارهاي عاملي استاندارد شده ،ضريب تعیین و آماره  tبراي  8عامل تحلیل عاملي تأيیدي
بار

هریب

عاملا

تعممن

 .1ارائه اارش ار حواة مورا رظر

1/21

1/61

*19/12

 .3ت هم عقای و یاف هفای با ایشرا

1/88

1/69

*

14/68

1/91

1/69

*36/14

1/64

1/39

*

11/11

حذ

-

-

 .6پربار را راومه خوام

حذ

-

-

 .2به اسب آورا ارتقاء یا شغل خوب ار آین ه

حذ

-

-

1/94

1/21

*39/11

1/88

1/61

*13/33

1/24

1/11

*13/81

1/83

1/64

*11/13

1/91

1/28

*11/38

1/82

1/18

*11/38

گویهفا

عاملفا

 .3به اسب آورا ت ربه ،مهار و اارش به عنوا یك

ارشمههفا

فرا ااروشافا
 .4شناخ ه ش

و تويص ار حواة مورا رظر

 .1برآوراه رموا ار ظارا و شرایط ام برا
فارغال حصملا یا اش غال

 .8من به اربال افراا ف

ه ار مورا مقاله بااخورافا

ارخواسب بااخورا

م وب و شوافا ارائه ب فن .
 .9من اا ایشرا ماخواف ار مورا مقالهفا من بااخورا
ارائه افن .
 .11من ار فرصبفا مناسب و ار مراحل مي لس به اربال
اریافب بااخورا ف

.

 .11اعضا فمأ علما اا من برا رشارش مقالهفا علما

بررامه و گروه

مو رو اعو ما نن .
 .13اعضا فمأ علما ا لب با اارو ویا مقالهفا علما
ماروی ن .
 .13فرصبفا ایاا برا رشارش مقالهفا مو رو با

آماره t
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اعضا فمأ علما وروا اارا.
 .14من اع ماا به روت خوا را فنشام اریافب بااخورافا

1/82

1/63

*13/31

1/83

1/21

*31/43

1/91

1/24

*16/14

1/91

1/63

*18/68

1/83

1/44

*13/38

1/26

1/49

*13/93

 .31مهار روی ن گا او

1 /9

1/69

*

33/18

 .31سبك روی ن گا او

1/29

1/84

*31/92

 .33مهار فا تو ر ،ساامار فا و تحلمل او

1/21

1/61

*

1/22

1/63

*

32/61

1/88

1/61

*33/12

 .31توابه رش ه تيصصا او با خوام

1/94

1/68

*

 .36م ئولمبپذیر او

./81

1/13

*

12/12

 .32اع ماا ااش ن به او

1/28

1/93

*21/64

 .38اوسب ااش ن شيصمب او

1/81

1/93

*13/19

 .39اح اس ن مهاح او رم

1/22

1/42

*

1/88

1/91

*

14/81

1/21

1/31

*9/31

1 /1

1/66

*31/28

1/88

1/23

*39/21

1/82

1/49

*12/32

منوا اا اسب مااف .
 .11فراین بااخورا اا رظر فم ارا مرا تحب تأثمر قرار

رشرش به بااخورا ار قاا

مااف .
 .16اریافب بااخورافا منوا و ار قاا من را اچار ترس
ما ن .
 .12اریافب بااخورافا منوا و ار قاا مورب شرمن گا
من ماشوا.
 .18بااخورافا م وب و شوافا منوا اا رظر اح اسا
مرا تحب تأثمر قرار مااف .
 .19من وق ا بااخورافا ار قاا اریافب ما ن  ،ارشمههام
را اا اسب مااف .

مهار اارش بااخوراافن ه

 .33مه اار ن موهو

ار من

 .34سطر اارش او ار حواه تيصصا مرتبط با روش ار
علما

بااخوراافن ه

شيصمب مك

 .31صر

وقب افا برا موهو و ارئه بااخورا

 .31اش ما ار مك را و ارائه بااخورا

ت

 .33این فرا اا ارائه این بااخورا به من چه ارشمهه یا قص

ی رظر ار تصمم فا بمرورا

ااش ه اسب؟
 .33آیا اصالح به روش خواس ه ش ه مهایا و پاااشفایا به
فمراه خواف ااشب؟
 .34من اا چه رو رابطه اخ مار و ق ر با فرا بااخورا
افن ه برخوراارم؟

19/61

33/33

11/83
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ی رظر رووا ایا فایا را به

1/23

1/23

*11/11

 .36آیا الملا منطقا برا این بااخورا وروا اارا؟

1/69

1/23

*11/11

 .32آیا واقعاً رماا به تغممر وروا اارا؟

1/21

1/23

*

1/82

1/13

*

فمراه خواف ااشب؟

تصمم تورمه

ت
ی رظر ار

؟

 .38آیا اا آ چه روش هام ،مطمئن ف

11/11

11/43

* P > 1/10

نتايج تحلیل مسیر
ار پا پاسخ به فرهمهفا پ وفش اا تحلمل م مر و ررم افهار لم رل اس وااه ش  .برمبنا م ل
پ وفوا (ش ل  1را ببمنم ) ،فریك اا م غمرفا برورها رشرش ر بب به بررامه و گروه،
مهار و اارش بااخورا افن ه ،مك نن ه بوا و شيصمب بااخورا افن ه و م غمرفا
ارورها ارشمهه روش ار علما ،ارخواسب بااخورا ،رشرش ر بب به بااخورا ار قاا  ،ت
رظر بمرورا و ت
تأیم

ی رظر تورمه با اس وااه اا روش ب هبن

ی

 1و با توره به ر ای تحلمل عاملا

به عنوا م غمرفا مواف ه ش ه ار م ل فرها پ وفش آم هار  .ار ر ول  3هرایب

فمب شا بمن این عوامل آم ه اسب.
جدول  .2ضرايب همبستگي بین متغیرها
رشرش به
بررامه

ارشمههفا

ارخواسب
بااخورا

بااخورا
ار قاا

شيصمب

مهار

ت

ی رظر
بمرورا

گروه علما
ارشمهه

**

ارخواسب بااخورا

**

بااخورا ار قاا
مهار و اارش

-1/333
-1/332

**1/133
**

-1/333

**

1/814

1/143
**

1/813

**1/312
**

1/221

**

شيصمب و مك

-1/161

**

1/262

1/141

**

1/166

**

1/333

**

1/236

ت

ی رظر بمرورا

**1/368

**1/333

**1/369

**1/321** 1/428

**1/114

ت

ی رظر تورمه

-1/112

**1/632

**1/611

**1/832** 1/346

**1/633

**1/311

*P<1/10** ،P<1/10

1. Item parceling
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قبل اا بحث اربارة م ل مق ضا اسب مب نا بر م ل پ وفوا ،فمب شا بمن م غمرفا
م ل بررسا شوا؛ بر اساس ر ول  3هرایب فمب شا بمن وی گافا بااخورا افن ه و
ت

ی رظر بمرورا و تورمه ،مثبب و معنااار اسب .بمو رین ممها فمب شا ( )r =1/831بمن

مهار بااخورا افن ه و ت

ی رظر حاصل اا تورمه اسب .بمن ارشمهه و ارخواسب بااخورا

( )r =1/814فمب شا با یا مواف ه ش  .ر ه قابل تأمل فمب شا منوا معنااار (-1/333
=  ) rبمن رشرش ر بب به گروه علما و ارشمهة رشارش علما اسب .فمچنمن بمن ارشمهه و
ت

ی رظر بمرورا ( )r = 1/333و تورمه ( )r = 1/632رابطة مثبب معنااار وروا اارا.

هرایب فمب شا بمن وی گافا بااخورا افن ه و ارخواسب بااخورا مثبب و معنااار
اسب.
م قم  ،مربوط به م غمرفا مهار

ر ای تحلمل م مر روا ااا سه مورا اا اثرا

بااخورا افن ه ( )β = -1/11و شيصمب بااخورا افن ه ( )β = -1/11بر رشرش ر بب به
بااخورا ار قاا و ارشمهه اا روش ار علما بر ت

ی رظر بمرورا ( ،)β = -1/11با توره به

آماره  tار سطر  1/11ار م ل معنااار ربوا و بقمة روابط ایشر اا رظر آمار معنااار بوا،
اما شاخص برااش م ل شامل برااش تطبمقا برابر  ،CFI =1/21ریوه خطا ممارشمن
م ذورا

برابر  ،RMSEA =1/33شاخص ررمش ه برااش برابر  ،NFI = 1/69شاخص

رم ویا برااش برابر  GFI =1/21و ر بب خا او اصالح ش ه معاال )3 /df =18/11؛ بمارشر
ع م برااش م ل بوا ،با این حال ،ماتوا م ل را اصالح را.
فماارطور اه شاااومااخر و لوم ت )1388( 1توهااامر اااهار ار طول فراین تعممن 3م ل،
پ وفواشر م غمرفا ااخل م ل را بر مبنا رظریه یا پ وفش تعممن ما ن  ،اما ام ا اش باه
ار اا اام یاا حاذ

م غمرفا ار م ل وروا اارا .آرها ارهار ااشااا هار « :اگر شااااخصفا

برااش ما ل اولماه باه ارا ااه ام قو ربوا ( اه معمو ً ار مورا ما ل اولمه ر مااف )،
مرحله بع

اصاالح م ل و ار پا آ ارایابا م ل اصالح ش ه اسب (ص .)21 .با توره به

م ل اولمه و روابط بمن م غمرفا ،م ل چن ین بار با حذ

روابط هاااعمس بمن عوامل و توره
1. Schumacker & Lomax
2. Specification
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باه روابط را یا و باا مواااافا ة اثر تغممرا ار شااااخصفا اصاااالح م ل و معنااار
پارام رفا برآورا شا ه ،اصاالح ش  .ار بمن چن ین ویرایش اا این م ل ،م ل ایر به المل
ارطبا آ با م ل اولمه و م ل فرهاااا ،رهاااایب بيش بوا شااااخصفا برااش م ل و
معنااار بوا برآورافاا آماار آ  ،برا ارائه اااهفا ار رظر گرف ه شااا  .ار ااامه م ل
رهایا پ وفش (شاا ل  3را ببمنم ) پت اا ار ام اصااالحا و حذ

م اامرفا

مرمعنااار

آم ه اسااب .فرچن این تنها م ل برااش یاف ه با اااهفا رم ااب ،شاااخصفا برااش تطبمقا
برابر  ،CFI =1/98ریواااه خطااا مماارشمن م ااذورا برابر  ،RMSEA =1/16شااااخص
ررمشا ه برااش برابر  ،NFI = 1/98شاخص رم ویا برااش برابر  GFI =1/96و ر بب خا
او اصااالح شاا ه معاال  (3 /df =3/34بمارشر آ اسااب ه م ل با اااهفا برااش مطلوبا
اارا.
ارشمهه
ارورا

*0/90

*

0/12
0/24
*0/35

ارخواسب
بااخورا

*0/62

بااخورا
ار قاا

*0/31

مهار
بااخوراافن

*0/38

ه

*1/02
ت

ی رظر

شيصمب

0/19

ارورا-تورمه

0/24
ت

ی رظر
بمرورا

بااخورافن ه

-0/19

*0/65
گروه

0/24

علما

شكل  .2نتايج تحلیل مسیر (*)P<5/51** ،P<5/50

بر مبنا این م ل ،وی گافا بااخورا افن ه شامل مهار
شيصمب و مك بااخورا افن ه بر ارخواسب بااخورا ،ت

و اارش بااخورا افن ه،
ی رظر ار تصمم گمر
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بمرورا و ارورا اثر معنا اار اارا .رشرش ر بب به بااخورا ار قاا و گروه علما بر ت

ی

رظر بمرورا اثر م قم معنا اار اارر  .فمچنمن ارشمههفا رشارش علما رابطه بمن
وی گافا بااخورا افن ه و ارخواسب بااخورا را تع یل ما نن .

بحث و نتیجه گیری
بحث و ر م هگمر ار مورا یاف هفا پ وفش ار قالب فرهمهفا پ وفش ارائه ش ه اسب.
ار فر بيش همن اشاره به ر ای تحلمل م مر ،یاف هفا پ وفش با پمومنة ت ربا و رظر
مقای ه ش هار .
تأثمر ااراو اا فرصبفا موروا برا رشارش مقالة علما مو رو با اعضا فمأ

علما و ارشمهه روش ار علما بر ارخواسب بااخورا (فرهمه )1
بنابر م ل موهوما ارشمههفا رشارش علما ار رابطة بمن رشرش ر بب به بررامه و گروه
و ارخواسب بااخورا رقش ممار ا اارا .ر ای م مر روا مااف به ر

اثر م قم و منوا

رشرش اارو ویا ا ر ر بب به فرصبفا موروا برا رشارش مقالة علما مو رو با
اعضا فمأ علما بر ارشمههفا رشارش علما ( )β= -1/33ار م ل فرها اولمه ،تأثمر آ
ار م ل رهایا معنااار رم ب ( .)β = -1/12بنابراین بيش ري ب فرهمه اول تأیم رماشوا؛
اما اثر م قم ارشمههفا رشارش علما بر ارخواسب بااخورا ( )β = 1/91معنااار و
قابلتوره اسب .اا سو ایشر ار م ل رهایا رشرش ر بب به بررامه و فرصبفا موروا
برا رشارش مقالة علما مو رو با اعضا فمأ علما بر ت

ی رظر ار تصمم فا -بمرورا

تأثمر اارا (.)β = 1/34
فراف بوا فرصبفا برا موار ب فعال اارو ویا ار فعالمبفا رشارش علما
مورب بهبوا اارش و مهار آ فا ،یااگمر معمارفا و مقرار رش ه و ش لگمر فویب
آ فا به عنوا یك فرا ااروشافا ماشوا .فراف بوا فرصبفا برا رشارش علما
مو رو با اعضا فمأ

علما به صور

همنا ا لب بر این اارا ه فرصبفایا برا

موار ب با مك و حمایب افراا بات ربه گروه و تولم روش ارفا علما وروا اارا.
بنابراین مواف ة ار اس رس بوا این حمایبفا ،مم ن اسب مورب ای اا ارشمهه برا
رشارش و ارائه اارش ار حواة مورا رظر ،ت هم ای هفا و یاف هفا با ایشرا ،

ب مهار ،
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ب تويص ار حواه علما مورا رظر شوا.

علما با اارو ویا اا طر

علما مهار

اارو ویا این گوره

و اارش آ فا را تص یك ما نن  ،با آ فا به

عنوا فم ار رف ار ما نن و آ فا را به عنوا عضو ار ما علما پذیرف هار  .این به رسممب
شناخ ن به روبة خوا مورب موار ب فرچه بمو ر آ فا با سایر اعضا گروه و بهبوا مهار
آ فا ماشوا .وی ت ( )3111اع قاا اارا ار ماعا ش
اتوا مااف  .وق ا اارو ویا رها اساتم

حرفها بمو ر اا طریك فم ار

ارآموا ما نن فنو رسما و مررسما حرفه

را ماآموار  .بنابراین اساتم رافنمایا ه به صور رهایك با اارو ویا فم ار ما نن
ره تنها تعامال

بمو ر با اارو ویا اارر  ،بل ه بالن گا ذفنا و ار ماعا ش

حرفها

آ فا را ت همل ما نن .
پم را 1به چن مورا اا مهایا فم ار روش ار اارو ویا تحصمال ت مملا با اساتم
رافنما اشاره راه اسب .عالوه بر رافنمایا اساتم برا تولم مقا
فم ار مورب ماشوا مقا

با مومب ،این

اارو ویا راحبتر چاپ شوا و اگر اس اا رافنما موهور

باش به اع بار اارو ویا ار حواة مورا رظر مك ما ن  .اگر ار پموس ن اارو و به گروه
علما مو لا به وروا آی  ،ره تنها پمام فا مثبب فو حاصل رماشوا ،بل ه مورب
فرسواگا اارو و ماشوا ( وی ت.)3111 ،
فم ار روش ار مو رو اارو ویا با اعضا فمأ علما گروه ار قالب پروژهفا و
طرحفا پ وفوا ،مك فهینه تحصملا 3و مقا

فرا اعضا فمأ علما با فم ار

اارو ویا رموا پم ا ما ن  .ار م مو بر اساس یاف هفا پ وفش ماتوا گوب مبوا
فرصبفا

ار مو رو و رشارش علما با اعضا فمأ علما گروه ه ار حواها موابه

فعالمب ما نن  ،مورب افش ارشمهة اارو ویا ا ر برا رشارش علما و ت هم اارش
با ایشرا ماشوا.

1. Peters
2. grants

فصلنامه روانشناسی تربیتی شماره سیوچهارم ،سال دهم ،زمستان 39

44

تأثمر ااراو و رشرش ر بب به وی گافا بااخوراافن ه بر ارخواسب بااخورا (فرهمه
)3
ر ای تحلمل م مر روا ااا ،مهار و اارش بااخورا افن ه بر ارخواسب بااخورا اثر
معنااار ( )β = 1/34اارا .فچنمن شيصمب و مك نن ه بوا بااخورا افن ه بر
ارخواسب بااخورا اا طر
شر ب نن گا وی گافا

اارو ویا اثر معنااار

( )β = 1/31اارا .بنابراین

بااخورا افن ه را فنشام تصمم گمر

برا

ارخواسب

بااخورا مه ارایابا ما نن و فرهمه اوم پ وفش تأیم ماشوا .اا سو ایشر وی گافا
بااخورا افن ه بر ارشمهه رشارش علما تأثمر مثبب اارر .
به اع قاا ا ثر شر ب نن گا مهم رین وی گافا مهارتا و ااروا بااخورا افن ه
عبارتن اا :مهار فا تو ر ،ساامار فا و تحلمل و سطر اارش او ار حواة تيصصا مرتبط
با روش ار علما و ار بع شيصمب و مك بااخورا افن ه م ئولمبپذیر او ب مار افممب
اارا.
با توره به ر ای

پ وفشفا

گذش ه ،اارو ویا ا ر

ار مراحل مي لس تهمه

پمشرویت به اربال اریافب بااخورا ف ن (ایرس و فم ارا  )3111 ،و اع ماا به روت
آ فا با اریافب بااخورا م اوم بهبوا مایاب ( افار و باررب .)3111 ،ار این پ وفش 1/32
ارص شر ب نن گا گهارش ااار
بااخورا مارور

ه به اربال اریافب بااخورا رم ن  ،تنها وق ا به اربال

ه خواشا ر وارن روش ه را بهبوا افن  .با توره به ر ای تحلمل م مر این

امر اح ما ً م أثر اا اارو اارو ویا اا فرصبفا رشارش مقاله مو رو با اعضا فمأ
علما و رشرش آ فا ر بب به بااخورا ار قاا اسب .اارو ویارا ه اح اس ما نن
فرصبفا ار ا برا رشارش علما مو رو با اعضا فمأ

علما وروا اارا ،ارشمهة

خوا را برا بهبوا ار و به اسب آورا ت ربه ،مهار و اارش به عنوا یك فرا ااروشافا
اا اسب ماافن  .این فراین به صور منوا بر ارخواسب بااخورا اثر ماگذارا .این گروه
اا اارو ویا به اش راو گذاش ن روش هشا را با ایشرا روعا ته ی تصور ما نن  .این
حالب با توره به رابطه رشرش ر بب به بااخورا ار قاا و ارخواسب بااخورا تأیم ماشوا.
ار نار یاف هفا فو  ،برخا تو مرفا اح مالا ار مورا ع م ارخواسب بااخورا گروفا
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اا شر ب نن گا عبار

اسب اا( :الس) مم ن اسب گروفا اا شر ب نن گا رماا به

ارخواسب بااخورا ر اش ه باشن  ،ایرا اا منابع م نو به صور
ما نن ؛ (ب) به ر
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م مر بااخورا اریافب

رماا به بااخورا آ را ارخواسب رما نن  .بررسا ا یل این گروه

رماامن تحقمقا بمو ر اسب.
تأثمر رشرش به بااخورا ار قاا و وی گافا بااخورا افن ه بر ت

ی رظر ار تصمم فا

(فرهمه )3
براساس م ل موهوما رشرش ر بب به بااخورا ار قاا
بااخورا افن ه و ت

ار رابطة بمن وی گافا

ی رظر ار تصمم فا اثر ممار ا اارا .با توره به ر ای پ وفش اثر

وی گافا بااخورا افن ه بر رشرش ر بب به بااخورا ار قاا معنااار رم ب ،اما اثر رشرش
ر بب به بااخورا ار قاا بر ت

ی رظر ار تصمم فا -بمرورا معنااار و مثبب اسب .اا سو

ایشر ار م ل اصالح ش ه ،رشرش ر بب به بااخورا ار قاا بر ارخواسب بااخورا اثر
معنااار و مثب ا اارا.
ر ای روا مااف ار م مو  33/83ارص شر ب نن گا اع قاا اارر اریافب
بااخورا منوا اا رظر فم ارا آ فا را تحب تأثمر قرار مااف  .فرچن ا ثریب
شر بگنن گا ( 91ارص ) گهارش ااار اریافب بااخورا منوا مورب راامم

آ فا اا

رشارش علما رماشوا .ر ای تحلمل م مر روا مااف رشرش شر ب نن گا ر بب به
بااخورا ار قاا  ،خصوصاً اثر بااخورا بر اح اسا  ،اع ماا به روت و ارشمههفا ،بر ت

ی

رظر ار تصمم فا وق ا اارو ویا با بااخورا افن ه موافك رم ن تأثمر اارا .وق ا تأثمر منوا
بااخورا ار قاا بر اح اسا  ،اع ماا به روت و ارشمههفا اارو ویا قو اسب و وق ا
آ فا بااخورا اریافب ما نن
فنشام ت

ه با آ موافك رم ن  ،این تأثمرا مورب ماشوا آ فا

ی رظر و قبول بااخورا بمو ر به موهوعا ایا و پاااش ،روابط اخ مار و ق ر

با بااخورا افن ه و ارشمهه بااخورا افن ه اا ارائه بااخورا توره نن  .این شواف حا ا اا
آ اسب ه اح اسا

منوا حاصل اا بااخورا منوا مورب ماشوا اارو ویا بمو ر به

موقعمب ارائه بااخورا توره نن و قبول بااخورا حاصل عوامل موقعم ا و بمرورا اسب ره
تورمه و تص یك بااخورا ارائه ش ه.
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تأثمر وی گافا بااخوراافن ه بر ت

ی رظر ار تصمم فا (فرهمه )4

با توره به ر ای پ وفش ،وی گافا بااخورا افن ه بر ت
معنااار اارا .مهار
ت

ی رظر ار تصمم فا اثر

و اارش بااخورا افن ه و شيصمب و مك بااخورا افن ه بر

ی رظر ار تصمم فا -بمرورا و ت

ی رظر ار تصمم فا -تورمه اثر معنااار مثب ا اارا.

به رظر ایر س 1و فم ارا ( )3111اارو ویا ا ر

فنشام ارایابا بااخورا به

ارشمههفا بااخورا افن ه توره ما نن  .آ فا وق ا مواف ه ما نن بااخورا افن ه تالش
ما ن موم باش و به آ فا مك ن اا بااخورا اس قبال ما نن و آ را اراشمن
مااارن .
ت

ی رظر اارو ویا ا ر ار تصمم فایوا بع اا اریافب بااخورا ره تنها به فه

مو رو آ فا با بااخورا افن ه ،بل ه به ااراو آ فا اا اف ا

بااخورا و مالوفا

ارایابا روش ار علما واب ه اسب ( م  .)3114 ،3بر مبنا رظریه ارائه ش ه توسط م
(« )3114اقنا ش » اا پاسخفا ارائه ش ه توسط بااخوراافن ه م أثر اا ااراو و رشرش
ر بب به وی گافا بااخوراافن ه اسب .این وی گافا ااراو اا اع بار بااخورا افن ه،
شامل شای شا و قابل اع ماا بوا و اوسب ااش ن بااخوراافن ه را ار بر ماگمرا.
به طور خالصه ،موقعم ا ه بااخورا ار آ ارائه ماشوا ،بااخورا افن ه و رشرش
ر بب به بااخورا ار قاا و منوا بر ت

ی رظر اارو ویا ار تصمم فایوا تأثمر اارا .فاس

و واترا )3112( 3این رابطه را به این صور توصمس ما نن  :ارخواسب و قبول بااخورا
موار ب ار فراین حرفها ش

اسب .وق ا فرا مقاله یا پروپواال طرحا را برا ارائه ار

یك فمایش حرفها  ،چاپ ار م له علما و پ وفوا یا پمونهاا برا راشر اب مافرس ،
بااخورافایا اریافب خواف

را .چشورشا اس وااه اا این بااخورافا ا لب ار پمورفب

سریع فرا ار م مر حرفها رقش تعممن نن ها اارا .فمچنمن ار مرحلة ار ام رساله اس وااه
مناسب اا بااخورافا مورب ت ریع ار ار ام رساله و روا ااا توارایافا حرفها به اس اا
رافنما ما شوا .با این حال ترای

ار این موهو رم ب ه پذیرش بااخورا ار قاا سيب
1. Eyres
2. Kim
3. Foss & Waters
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اسب ،به خصوص وق ا بااخوراافن ه مورا اح رام شما اسب و واقعاً اوسب ااری او را
تحب تأثمر قرار افم .
تأثمر ارشمههفا روش ار علما بر ت

ی رظر ار تصمم فا (فرهمه )1

ر ای تحلمل م مر روا ااا اثر ارشمههفا رشارش علما بر ت
بمرورا معنااار رم ب ،اما ارشمههفا رشارش علما بر ت

ی رظر ار تصمم فا-

ی رظر ار تصمم فا -تورمه (1/38

= )βاثر معنااار مثبب اارا .برا بمو ر شر ب نن گا ممها قبول بااخورافا اریاف ا و
اصالح مواا پمونهاا ش ه تابع پذیرف نا و منطقا بوا بااخورا ،هرور بوا تغممر ،ممها
ی رظر بر رهب و بهبوا مقاله اسب .فمچنمن،

اع ماا آ فا به روش هشا و چشورشا تأثمر ت

ر ای تحلمل م مر روا ااا ،ارشمههفا شر ب نن گا برا رشارش علما و به اسب
آورا ت ربه ،مهار

و اارش به عنوا یك فرا ااروشافا به صور

تص یك بااخورا اا طر

آ فا و ت

مثبب و معنااار بر

ی رظر ار تصمم فا اثر اارا .وق ا ارشمهة

شر ب نن گا اا رشارش علما بر ارائه اارش ار حواه مورا رظر و بهبوا خواشا به عنوا
یك فرا ااروشافا م مر ه اسب ،فنشام ت

ی رظر به ا یل منطقا بااخورا ،رماا به ت

ی

رظر و اطممنا خوا به آرچه روش هار توره ما نن .
عالوه بر این ،پرسش فراوا شر ب نن گا ار مورا روا بوا بااخورا ،هرور ای اا
تغممر یا اطممنا به آرچه روش هار روا مااف آ فا اا روش هفا خوا مطمئن ف ن یا وق ا
با بااخورا موافك رم ن تمایل م ر برا ت

ی رظر ار روش ه اارر .

فاس و واترا ( )3112توهمر ماافن چشوره اارو ویا تأثمرا بااخورا بر تصورا
حرفها خوا را م یریب ما نن  .آ فا پمونهاا ما نن اارو ویا ا ر به ار قااا

و

پمونهاافا گوش افن و آ فا را بپذیرر ؛ فرچن  ،آ فا فمچنمن پمونهاا ما نن اارو ویا
به این ار قااا و پمونهاافا پاسخ افن  ،اا عقای خوا افا
ت

نن و ار صور لهوم ار مورا

ی رظر بحث نن  .آ فا افا اا ای هفا خوا را یك رف ار پ وفوشر مااارن  .با توره

به ر ای این پ وفش ماتوا گوب ارشمهة بمو ر اارو ویا برا توسعه فویب ااروشافا
خوا اا طریك رشارش مورب ماشوا آ فا شای شا خوا برا افا اا عقای شا را بهبوا
افن و ار این رف ار پ وفوشر بمو ر موار ب نن .
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این مطالعه اطالعاتا توصموا ار مورا ااراو و رشرش اارو ویا ا ر

اا

وی گافا م واو بااخورا و بااخورا افن ه فراف ما ن و م لا اا روابط بمن عوامل
م نو ملثر بر فراین بااخورا ار اورة ا ر را آامو ما ن  .بر مبنا ر ای پ وفش بمو ر
شر ب نن گا رماامن اریافب بااخورا ار اممنه ساخ ار مح وایا روش ة علما ،چشورشا
تحلمل اااهفا ،بحث و ر م هگمر و روششناسا پ وفش بوار  .آ فا بااخورافایا را
تررمر ماااار

ه سر راسب و روشن ف ن ؛ م مر و چشورشا ار آ فا را تأیم ما ن ؛

همن ارائه یك پمونهاا اربرا برا بهبوا روش ار راهحل آ را رمه به صور روشن بما
راه و چشورشا اصالح روش ار را آمواش اااه اسب؛ منابع ر ی
بااخورا خاص و مويص اسب و به صور

به آ فا معرفا ما ن ؛

لا و مبه بما رو ه؛ امالً با مطالب ااخل

روش ار مرتبط اسب؛ مطالب ار قاا را به صورتا امالً ملاباره بما

راه اسب و به را

لحنا مق راره ،لحنا پمونهاا اارا .عالوه بر این شر ب نن گا تمایل ار ا ر بب به
اریافب بااخورافا منوا خصوصاً بااخورافایا ه راهحلا بما رما نن گهارش ااار .
شر ب نن گا وی گافا بااخورا افن ه را فنشام تصمم گمر برا ارخواسب
بااخورا مه ارایابا ما رار  .اا رظر آ فا مهم رین وی گافا بااخورا افن ه عبار
اسب اا :مهار فا تو ر ،ساامار فا و تحلمل ،م ئولمبپذیر و سطر اارش او ار حواه
تيصصا مرتبط با روش ار علما؛ فمچنمن اش ما بااخورا افن ه ار مك را و ارائه
بااخورا و توابه رش ه تيصصا او برا شر ب نن گا افممب ااشب .ار م مو فنشام
ارخواسب بااخورا مهار و اارش بااخورا افن ه ر بب به شيصمب و مك نن ه بوا
بااخورا افن ه اا افممب با تر برخوراار بوا .افممب وی گافا بااخورا افن ه ار
حالا اسب ه ا ثر شر ب نن گا به صور

فعال به اربال اریافب بااخورا اا منابع

مي لس بوار .
ت

ی رظر اارو ویا ار تصمم فا فنشام اریافب بااخورا تحب تأثمر ارشمههفا

رشارش علما ،رشرش ر بب به بااخورا ار قاا و رشرش ر بب به مهار

و شيصمب

بااخوراافن ه اسب .ارشمهة اارو ویا برا رشارش علما ،ارائه اارش ار حواة مورا رظر،
ت هم ای هفا و یاف هفا با ایشرا ،

ب مهار  ،اارش و ت ربه به عنوا یك فرا ااروشافا
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ب تويص ار حواة علما و رشرش مثبب به مهار

ماشوا آ فا فنشام ت

و اارش بااخوراافن ه مورب

ی رظر ار روش ار خوا بمو ر تورمه و ا یل منطقا بااخورا اریاف ا

را بررسا نن  .ار حالم ه رشرش منوا ر بب به بااخورا ار قاا  ،شيصمب ،اارش و مهار
بااخوراافن ه و فراف ربوا فرصبفایا برا رشارش مو رو با اعضا فمأ
مورب ماشوا اارو ویا فنشام ت
موهوعا

علما

ی رظر ار تصمم فا بمو ر به عوامل موقعم ا مارن

مربوط به منافع و ایا فا ،روابط اخ مار و ق ر

و ارشمههفا بااخوراافن ه

توره نن  .ار م مو عوامل مي لوا مارن رشرش اارو ویا ر بب به اروا بااخورا و
رابطة اارو ویا با بااخوراافن ه بر چشورشا پاسخ اارو ویا ا ر به بااخورا و
ارخواسب بااخورا تأثمر ماگذارا .برخا اا این روابط ار پ وفش حاهر بررسا ش  .ار ام
پ وفشفا ایشر برا آامو م

ا این روابط یا گ رش یاف هفا ماتوار سوامن باش .

پیشنهادهای کاربردی
یاف هفا این پ وفش چن ین رفنموا برا عمل و سماسبگذار به فمراه اارا:
 -این مطالعه م لا را آامو

راه اسب ه اا آ ماتوا به عنوا چارچوبا موهوما

برا مطالعه بااخورا به اارو ویا ا ر و سماسبگذار ار این اممنه اس وااه رموا.
این م ل بر پایة ااراو و ت ربه ا ثریب شر ب نن گا ار مورا فراین بااخورا
طراحا ش ه اسب .فمچنمن ار سطر اعضا

فمأ

علما معمار

ت اربشا فراف مارمای  .این معمار اممنه را برا آگافا به ر اا رظرا

برا

مقای ه
و ت ارب

اارو ویا  ،بحثفا ارورا و بمرورا ار مورا عوامل تأثمرگذار و شناخب عممكتر
فراین بااخورا ار اورة ا ر و اس وااه اا این ت ارب ار رهب بهبوا این فراین مهما
ما ن .
 -برخا اا اارو ویا اا مبوا فرصبفایا برا

ار مو رو علما با اعضا گروه

راراها بوا ر  .با توره به رابطة منوا این عامل به ارشمهه برا روش ار علما و توارایا
رشارش ،پمونهاا ماشوا ،برا اس وااه اا این فرصب اراشمن  ،اممنهفا
علما اارو ویا ا ر با اعضا فمأ

ار مو رو

علما ار قالب طرحفا پ وفوا مو رو،

اس مار پ وفوا و رشارش مقالهفا مو رو فراف شوا.
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 -به ر

این ه بمو ر بااخورافا اریاف ا اارو ویا ا ر مربوط به ساخ ار ،مح وا و

روششناسا پ وفش اسب ،باا ف ار این مورا آ فا اح اس رماا ما رار  .برا برآوراه
رموا این رماا و ربرا هعس اارو ویا ار این اممنه پمونهاا ماشوا اورهفا آمواشا
آ یمن رشارش علما و روش تحقمك به صور

اربرا و با تأ م بر روشفا پ وفش

ر ی برا اارو ویا ا ر و اعضا فمأ علما برگهار شوا.
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