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چکیده:
امروزه علم و دانش به دلیل ارزش آن و یا به دلیل تأثیراتی که در 

هاي زندگی انسان بر جاي گذاشته، اهمیت زیادي یافته است. ي عرصهکلیه
اي میان ارتباطات علمی و سؤال اصلی در این پژوهش آن است که آیا رابطه

ي آماري این ارد یا خیر؟ جامعهخوداثربخشی در میان دانشجویان وجود د
ي دانشجویان دو دانشگاه دولتی شاهد و دانشگاه تهران، پژوهش را کلیه

دهد. اند، تشکیل میبراي تحصیالت عالی پذیرفته شده1389که در سال 
نفر حاصل شد که از 360حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، معادل 

هران متناسب با تعداد کلی هر هاي مختلف دو دانشگاه شاهد و تدانشکده
سپس ابزار پرسشنامه به شکل تصادفی در ؛ها تعیین گردیدیک از آن

تجزیه و SPSSافزار اختیار پاسخگویان قرار گرفت، که با استفاده از نرم
ها حاکی از میزان نسبتاً پایین ارتباطات علمی و سطح دادهتحلیل شدند. 

ی در دو دانشگاه است؛ اگر چه متوسط خوداثربخشی شخصی و دانشگاه
چنین میزان هر دو متغیر در دانشگاه شاهد کمتر از دانشگاه تهران بود. هم

نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان داد که ارتباطی معنادار میان 
ارتباطات علمی و میزان خوداثربخشی شخصی و دانشگاهی در میان 
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مسألهیانبوقدمهم
ها را هاي زیادي از زندگی انسان اهمیت یافته و آنامروزه علم و دانش در حوزه

ي جهانی ثیرگذاري از روابط بین کشورها در عرصهأثیر قرار خود داده است؛ این تأتحت ت
یابی به علم رو تالش براي دستشود. از اینرا شامل میگرفته تا آثار آن بر خود شخص

، 1دانشمندان بوده است. با این حال، ارتباطات علمیيو گسترش آن، همواره مورد توجه
تري نسبت به گذشته انجام تر و با سهولت و دسترسی آسانامروزه در سطحی گسترده

هایی (اینترنت) و ... از جمله محیط2هاي مجازيها، فضاخانهکتابها، شود؛ دانشگاهمی
هاي هستند که امکان گسترش روابط و تعامالت علمی را در فضایی وسیع و براي گروه

هاي اند: دانشجویان در محیطبزرگی از مردم به ویژه دانشجویان، فراهم ساخته
یگر، آموزند تا در کنار رقابت با یکدیگر، از طریق همکاري و کمک به یکددانشگاهی، می

هاي تکالیف درسی خود را به انجام برسانند؛ در واقع ساختار انتظارات درسی در محیط
اي است که دانشجویان را وادار یا ترغیب به تعامل با دیگر دانشگاهی، به گونه

ثیر أسازد؛ در نتیجه ارتباطات علمی، یادگیري را در دانشجویان تحت تها میهمکالسی
وري تواند منجر به عملکرد بهتر و بهرهار کردن با دیگران میدهد؛ در واقع کقرار می

ها هاي تعامل دیدگاهارتباطات علمی با ایجاد زمینه”بیشتر دانشجویان گردد. بنابراین
). ارتباطات علمی 52- 75: 1386(محمدي، “تواند به گسترش علم کمک کندمی

بنابراین عالوه یان ارتقاء دهد؛ولیت را در دانشجوتواند احساس تعهد و مسئهمچنین می
یابی ي انتظارات را براي دستتواند گسترهبر کمک به گسترش علوم، تعامالت علمی می

اي کارآمدتر حتّی در امور فردي ارتقاء دهد؛ موضوعی که با عنوان به نتیجه
شود؛ خوداثربخشی به انتظارات فرد از خود در موفقیت یک شناخته می"3خوداثربخشی"

شود و هاي فردي اطالق میاي ارزشمند از طریق تالشکار یا رسیدن به نتیجه
هاي الزم براي رسیدن به مقصد موردنظر و ي اهداف، برآورد تالش و تواناییدربرگیرنده

از دیدگاه محققان، انسان از طریق ).1986، 4(بندوراي آن استبینی نتیجهپیش
را توسعه دهد (بندورا و 5هاي محیطیت تنیدگیتواند توانایی مدیریخوداثربخشی می

ي ). به عبارتی خوداثربخشی با مساعد ساختن دیدگاه فاعلی فرد درباره1999کاپرارا، 

1 scientific communication
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گذارد و از این رهگذر آمادگی ثیر میي تأدهندهتغییرهایش، بر رفتارهاي خودتوانایی
ها زمانی مله دانشگاههاي علمی از جکند. بنابراین محیطعمل را در وي ایجاد می

آموزي، دانشجویان را براي زندگی در آینده آماده توانند موفق باشند که عالوه بر علممی
بایست در ارتباطات علمی خود، خوداثربخشی را در ها میسازند. در نتیجه دانشگاه
دانشجویان تقویت نمایند.  
است که میزان الیابی به پاسخ این سؤالش براي دستاین پژوهش در پی ت

هاي شهر تهران به چه میزان است؟ آیا این ارتباطات علمی دانشجویان در دانشگاه
گذارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا ثیر میطات علمی، بر خوداثربخشی آنان تأارتبا

تواند قدرت دانشجویان را در انجام امور شخصی در هاي کشور، میتحصیل در دانشگاه
ها مچنین در محیط خارج از آن ارتقاء داده و منجر به تقویت باور آندرون دانشگاه و ه

ي حلّ مسائل فردي یا جمعی جامعه گردد؟ در زمینه

پژوهشمبانی نظري
شناسی علم، رویکردهاي مختلفی وجود دارند که هر یک به نوعی به در جامعه

ها تر از دیگر دیدگاهولاند. آنچه در این میان، مقبي میان علم و جامعه پرداختهرابطه
هاي ي محیطثیر متقابل هر یک از دو این حوزه به طور کلّی، و رابطهأاست، همانا ت

آموختگان یا دانشجویان به شکل خاص است. در این رابطه نیز دو آموزشی و دانش
هاي ثیر مستقیم خصوصیات علمی و محیطأدیدگاه کلّی وجود دارد: دیدگاه اول ت

رو در این دیدگاه، دهد؛ از اینملکرد علمی دانشجویان را مورد توجه قرار میآموزشی بر ع
شود؛ به این معنا که این ها نادیده انگاشته میدر انسان1هاي خودارجاعیاهمیت قابلیت

کنند، کم ارزش رویکرد، عوامل مختلفی که ارتباطات میان دانش و عمل را تبیین می
مستقیم آموزش بر کارکرد دانشجویان از طریق ر غیرثیأداند. رویکرد دوم بر تمی

هاي خودارزیابانه مانند اثربخشی دانشگاهی، که سرانجام منجر به عملکرد بهتر نگرش
چه دانشِ کند که اگرکید دارد. این دیدگاه چنین استدالل میأگردد، تدانشجویان می
باشند؛ بنابراین د اما کافی نمیانهاي پایه براي اجراي عملکردهاي ما الزمتحول و مهارت

بندي ساختاري و اجتماعی محیط آموزشی، بر این رویکرد بر این باور است که سازمان
ي دوم، این گذارد و در مرحلهثیر میأاحساس خوداثربخشی دانشگاهی دانشجویان ت

1 capabilities self-referential
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دهد ثیر قرار میأاحساس خوداثربخشی، تالش علمی و عملکرد دانشجویان را تحت ت
). 3: 1378طباطبایی و مرجایی، ی(قاض

ي دیدگاه خود را بر مفهوم خوداثربخشی اولین بار توسط بندورا مطرح شد. او پایه
رو علم در پایان باید به موفقیت در عمل منجر رویکرد شناختیِ عمل قرار داد. از این

ط محیطی گردد. از نظر او موفقیت انسان به تعامل رفتارهاي فرد، عوامل شخصی و شرای
ي درخواست وابسته است. بنابراین خوداثربخشی مفهومی چندبعدي است و باید در حوزه

شده مطالعه شود. در نتجه خوداثربخشی دانشگاهی باید در درون نهاد علمی مورد 
خوداثربخشی دانشگاهی، به معناي برآورد ). 2000، 1(زایمرمنمطالعه قرار گیرد 

موفقیت در امور تحصیلی و تکمیل وظایف خاص دانشجویان از توانایی خود در 
دانشگاهی است. محور اصلی این اثربخشی، به باوري اشاره دارد که فرد نسبت به توان 

تواند از تقاضاهاي یک محیط ي علمی دارد یا میخود براي تقویت در کارها و حرفه
دانشجویان علمی دریابد. به عبارتی این تقاضاها براي بهبود اثربخشی دانشگاهیِ

توان به اهمیت این جمله پی برد که محیط مطلوب علمی، سازند. از همین جا میزمینه
هاي محیطی است که باعث است؛ چرا که این درخواست2کنندهیک محیط درخواست

شود. در واقع این تقاضاهاي محیط علمی است که به رشد و پیشرفت آن مجموعه می
اش ي تحصیلیهاي مختلف رشتهتواند در زمینهکه او میدانشجو در رسیدن به این باور
دهد که مندي کسب کند، کمک نماید. تحقیقات نشان میموثر و کارآمد باشد و یا توان

کند. زیرا بربینی میخوداثربخشی دانشگاهی، توانایی دانشجویان براي موفقیت را پیش
اند، کوشباالتري دارند، سختاساس تحقیقات، دانشجویانی که خوداثربخشی دانشگاهی 

هاي ها بهتر از دیگر دانشجویان است و استراتژيرفت اهداف آنبیشتر مصرّند، پیش
حس خوداثربخشی، باعث ایجاد روابط اجتماعی مثبت (همان).دارند3مدیریت زمان

گیري و بیگانگی گردد در حالی که نبود خوداثربخشی، فرد را به سوي کنارهمی
دریافت که سطح باالي ،)2005(5). چوي1999کشاند (بندورا و کاپرارا، می4اجتماعی

، 6(پاجرز و میلرخوداثربخشی دانشگاهی، همبستگی مثبتی با عملکرد علمی دارد

1 Zimerman
2 applicator
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ها محققان بر این باورند که آموزش با ایجاد تغییر در عقیده و رفتار انسان).1994
ها فراهم آورد. بر این اساس بخشی را در آنتواند موجبات دگرگونی در سطوح خوداثرمی

هاي خود و در نتیجه میزان ها قادرند تا احساس خود را نسبت به تواناییانسان
). این اثربخشی غالباً از طریق ایجاد 1998خوداثربخشی خویش را تغییر دهند (روزولت، 

با کیفیت گردد. به عبارت دیگر آموزشپذیر میهویتی خاص در دانشجویان امکان
هاي یادگیريِ اثربخش و القاي هویت با ارتقاي فرصتمطلوب در سطوح عالی، معموالً

شود. علمی براي دانشجویان تعریف می
شخص 2دادن به هویت آکادمیکترین کارکرد دانشگاه، شکل، مهم1از نظر بوردیو

کنش ي مناسب باوارهمحصل است. انسان آکادمیک، کسی است که منش و عادت
اساس بینش بوردیو، چنین ). بر103: 1382آکادمیک در او شکل گرفته باشد (فاضلی، 

مین نیازهاي شغلی، نیازهاي جامعه و سایر أبرد علم، تانسانی نه تنها براي پیش
کند، بلکه هاي نو تالش میي ایدهموضوعات، دائماً در مسیر یادگیري، تولید و اشاعه

هاست. فاضلی با استناد به هویت خود، ناگزیر از این تالشبراي اثبات و حفظ وجود و
هاي ایران، ناتوانی ترین مشکالت دانشگاهکند که یکی از اساسیکید میأدیدگاه بوردیو ت

آن در شکل بخشیدن به این هویت در دانشجویان و تربیت انسان آکادمیک است 
آموزي، به ارتباطات و ر علم). هویت آکادمیک، عالوه ب125(همپل، به نقل از فاضلی: 

شود. بنابراین علمی دانشگاه منجر میتعامل میان دانشجویان با اعضاي علمی و غیر
چه چنین ارتباطاتی در یک محیط دانشگاهی وجود نداشته باشد، احتمال چنان
توان انتظار داشت مشکالت و گیري هویت آکادمیک در آن کاهش یافته و میشکل

اي نه اند، در آیندهپردازان این زمینه و به ویژه بوردیو مطرح کردهمسائلی که نظریه
چندان دور پیش روي دانشجویان قرار گیرد. عدم داشتن هویت دانشگاهی در دانشگاه، 

شود دانشجویان به محتواي درسی بعنوان موادي خام نگاه کنند و نتوانند از آن باعث می
ند. در نتیجه دور از ذهن نیست که دانشجویان در زندگی واقعی و عملی خود بهره گیر

حدودي با مشکل مواجه شوند؛ از نظر دورکیم براي حتی در تحصیالت خود نیز تا
هاي نسبتاً دقیق و صریح از یک علم، بایستی آن را در عمل به کار برد و با داشتن ایده

گیرد ده جاي نمیبنابراین علم در چندین قضیه یا قاع؛)1368آن زندگی کرد (دورکیم، 
رود که رو انتظار میي کاربست و یک سبک زندگی است. از اینو بیش از آن یک نحوه

1 bourdieu
2 academic identity
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ارتباطات علمی به ویژه در سطوح باالتر تحصیلی که میزان تعامالت باالتري را طلب 
کند، خوداثربخشی را در دانشجویان گسترش دهد. می

پژوهشچارچوب نظري
رو دیگري، ارتباطات علمی گسترش یافته است. از اینامروزه بیش از هر زمان 

هاي مختلف آن را در هاي برقراري ارتباطات علمی، شیوهي راهدانشمندان براي مطالعه
هاي گوناگون برقراري ارتباط براي به اشتراك گذاشتن گیرند و در پی یافتن مجرانظر می

ي ارتباطات الکترونیک و توسعهها هستند. در شرایط حاضر این ارتباطات با گسترشآن
اي را فراروي محققان قرار انداز ویژههاي زمانی و مکانی گذشته، چشمو حذف محدودیت

داده است. بنابراین امروزه ارتباطات علمی، عالوه بر بهبود و ارتقاي سطح علم و دانش در 
باشند. از همین رو ثیرگذار أي دیگر نیز تهاي گستردهتوانند در زمینهاي، میهر جامعه

ها، به سایر هاي علمی مانند دانشگاهي توجه به چنین ارتباطاتی، گذشته از محیطدامنه
رسمی ارتباطات علمی مانند تعامالت در اینترنت و ... نیز کشیده شده هاي غیرحوزه

ي در نظریه1شود. هابرماساست، که از آن با عنوان ارتباطات علمی مستقیم نیز یاد می
را “جهانزیست”و “نظام اجتماعی”ي ارتباطی متفاوت کنش ارتباطی خود دو الیه

).1984(هابرماس، دهدمورد توجه قرار می
ي رسمی شدهارتباطات علمیِ مستقیم غالباً از طریق مجراهاي خاص و پذیرفته

شتر رسمی، بیگیرند، مانند روابط شفاهی یا کتبی؛ در حالی که ارتباطات غیرشکل می
به موارد عاطفی و اخالقی موجود در روابط علمی میان دانشجویان با خود و دیگران 

عنوان رسمی شامل همکاري (برو در این پژوهش ارتباطات علمی غیراشاره دارد. از این
اند، اي عینی)، ارتباطات علمی و تحصیلی و اخالقی و عاطفی در نظر گرفته شدهلفهؤم

هاي ارتباطات علمی رسمی را لفهؤمبنا مشفاهی، کتبی و وببرعکس، مجاري ارتباطی 
ثیرگذاري بر شخص و شکل أدهند. این روابط در مجموع الگوهایی را براي تتشکیل می

ي اصلی دانشگاه، آورند. از نظر بوردیو، وظیفهبخشیدن به هویت در او به وجود می
یت آکادمیک، ایجاد دادن به هویت آکادمیک شخص محصل است. منظور از هوشکل

هایی در فرد محصل است تا او را براي زندگی در آینده و کوشش وارهها و عادتویژگی
کرده انتظار مین نیازهاي جامعه آماده سازد. بر این اساس از شخص تحصیلأبراي ت

1 Habermas
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چه در دوران تحصیل خود آموخته، براي رود که متفاوت با دیگران عمل کرده و از آنمی
بردن در زندگی استفاده کند؛ دورکیم معتقد است که دانش زمانی از اهمیت به کار

برخوردار است که منجر به کنش سودمند در شخص گردد؛ این توانایی به عنوان 
اي از اثربخشی اجتماعی است. شود، که گونهخوداثربخشی دانشگاهی شناخته می

هاي اجتماعی تعریف ر موقعیتخوداثربخشی اجتماعی که بعنوان اطمینان فرد از خود د
گیري شخص در شود، با فراهم آوردن آمادگی ذهنی و روانی، زمینه را براي تصمیممی

اند که افرادي که داراي کند؛ تحقیقیات نشان دادههاي اجتماعی هموار میموقعیت
، خوداثربخشی باالیی هستند، توان خود را براي انجام کارها بیشتر خواهند کرد (بندورا

هاي مندي یا مهارت اجتماعی است و بر جنبه). اثربخشی اجتماعی فراتر از توان1986
کید دارد (بندورا و کاپرارا، أبودن تشناختی و باورهاي فرد در مورد احساس اثربخش

ها و مشکالتی را ). در نتیجه افرادي که داراي خوداثربخشی باالیی هستند، سختی1996
گیرند شوند، تهدید در نظر نمیها مواجه میدرست کارها با آنکه در راه اجراي صحیح و

ها برآمد. بنابراین بین ي انجام آنتوان از عهدهدانند که میهایی میبلکه آنها را چالش
). تحقیقی در این زمینه 2002ي متقابلی وجود دارد (لوتر، خوداثربخشی و عملکرد رابطه

عنادار میان خوداثربخشی و عملکرد وجود دارد اي مستقیم و منشان داده که رابطه
شود. اي میان علم و عمل محسوب می). در حقیقت، خوداثربخشی واسطه2003(ایوري، 

این در حالی است که در تحقیقات گوناگون، روابط بین دانش و عمل بسیار مورد 
توان تصور میرو). از این36: 1380طباطبایی و دیگران، اند (قاضیتوجهی قرار گرفتهکم

کرد که دانشجویانی که داراي سطوح خوداثربخشی باالیی باشند، بیش از سایرین 
ي خویش موفقیت کسب نموده و از دانش خود در راستاي توانند در زندگی آیندهمی

بهبود امور خود بهره گیرند. الن خوداثربخشی را بعنوان یک شاخص مناسب براي 
بنابراین دانشگاه باید بتواند ؛)2003کند (الن، عرفی میبینی عملکرد دانشگاهی مپیش

خوداثربخشی را در دانشجویان ارتقاء دهد. 
این پژوهش به موضوع ارتباطات علمی و نقش آن در خوداثربخشی دانشگاهی 

توان را از این ارتباطات به نفع انجام پردازد تا نشان دهد که چگونه میدانشجویان می
هاي بندورا، که خوداثربخشی را فاده کرد. به این منظور، از نظریهثر استؤهاي مکنش

ي کند، دیدگاه دورکیم در زمینهثرترین عوامل در عملکرد فرد معرفی میؤیکی از م
ي هابرماس در کنار گیري از علم در جهت استفاده از آن در عمل و نظریهاهمیت بهره

یکرد بر این باور است که آموزش، محور استفاده شده است. این روـرویکرد شخص
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ي مستقیم محتویات درسی، داراي کارکردهاي پنهان و یا آشکار دیگري عالوه بر ارائه
کند که ثیر بیشتري بر فرد باقی بگذارد. هابرماس عنوان میأتواند حتی تاست که می

ات غیررسمی هستند؛ با این حال او به ارتباطي رسمی و غیرارتباطات داراي دو جنبه
ي علمی آن مد دهد؛ در این مطالعه، این ارتباطات در حوزهرسمی اهمیت بیشتري می

نظر است. 

مدل نظري پژوهش

مدل نظري پژوهش:1شکل 

هاي پژوهشفرضیه
بین ارتباطات علمی و میزان خوداثربخشی شخصی دانشجویان رابطه وجود -1
دارد. 
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ی دانشگاهی دانشجویان رابطه وجود بین ارتباطات علمی و میزان خوداثربخش-2
دارد.

بین متغیر ارتباطات علمی در دانشجویان دو دانشگاه شاهد و تهران تفاوت -3
وجود دارد. 

بین متغیر خوداثربخشی دانشگاهی در دانشجویان دو دانشگاه شاهد و تهران -4
تفاوت وجود دارد.

وت وجود دارد.بین متغیر ارتباطات علمی در بین دانشجویان دختر و پسر تفا-5
بین متغیر خوداثربخشی دانشگاهی (شخصی/ دانشگاهی) در بین دانشجویان - 6

دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
بین متغیر ارتباطات علمی در بین دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد -7

تفاوت وجود دارد.
بین متغیر خوداثربخشی (شخصی/ دانشگاهی) در بین دانشجویان کارشناسی و -8

ارشناسی ارشد تفاوت وجود دارد.ک

شناسی پژوهشروش
ي آماري شامل ي انجام پژوهش در این تحقیق از نوع پیمایشی است. جامعهشیوه

آغاز به 1389باشند که در سال ي دانشجویان دو دانشگاه تهران و شاهد تهران میکلیه
ترم تحصیلی 4حداقل اند. بنابراین در زمان انجام پژوهش، این دانشجویانتحصیل کرده

مستقیم خود را گذرانده و بنابراین زمان الزم براي ایجاد ارتباطات علمی مستقیم یا غیر
اساس اند. حجم نمونه بربوده6300اند. این تعداد در دو دانشگاه تقریباً برابر با را داشته

س، درصد و حداکثر واریان5فرمول کوکران، با در نظر گرفتن خطاي سطح خطاي 
بندي متناسب بوده است. این گیري از نوع طبقهي نمونهتعیین شد. شیوه360معادل 

ي علوم انسانی، علوم دانشکده4دانشجویان در هر یک از دو دانشگاه شاهد و تهران از 
1ي آن در جدول اند، که تعداد و شیوهمهندسی و کشاورزي انتخاب شدهـپایه، فنّی

دهد، که در سال حلیل و مشاهده را در اینجا فرد تشکیل میارائه شده است. واحد ت
اند. مورد پژوهش واقع شده1391
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ي پژوهشتوزیع جمعیت نمونه: 1جدول 

مقطعدانشکده

تعداد 
دانشجویان 
دانشگاه 

شاهد

تعداد 
دانشجویان 
دانشگاه 

تهران

نسبت 
دانشجویان 
دانشگاه 
شاهد در 

نمونه

نسبت 
دانشجویان 
دانشگاه 

ران در ته
نمونه

تعداد 
پرسشنامه 
در دانشگاه 

شاهد

تعداد 
پرسشنامه 

در 
دانشگاه 

تهران

فنّی ـ 
مهندسی

1939243/5016/81260کارشناسی
کارشناسی 

917901/6514/36651ارشد

کشاورزي
871431/472/6059کارشناسی

کارشناسی 
491050/081/9037ارشد

علوم پایه
1443372/616/12922سیکارشنا

کارشناسی 
812791/475/07518ارشد

علوم 
انسانی

3657336/6313/322347کارشناسی
کارشناسی 

15410022/8018/211065ارشد

73279%100%12004314100-جمع

اعتبار و پایایی 
شده و به کار رفته، هایی که در تحقیقات قبلی ساختهدر این تحقیق از گویه

ي کلّی پژوهش از اعتبار صوري برخوردار است. بنابراین پرسشنامه؛استفاده شده است
ي پایایی پرسشنامه، از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد که چنین براي محاسبههم

رهاي اصلی پژوهش به ي این آزمون براي متغیحاکی از درصد مقبول آلفا دارد. اندازه
ول زیر است.شرح جد

ي آزمون آلفاي کرونباخاندازه:2جدول 
ي آلفااندازهمتغیرها

0/68ارتباطات علمی رسمی
0/68ارتباطات علمی غیر رسمی

0/75اثربخشی شخصی
0/68اثربخشی دانشگاهی
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تعریف نظري و عملیاتی 
یوند و دهد؛ ارتباط، پارتباطات علمی در این تحقیق متغیر مستقل را تشکیل می

ارتباط را مکانیسمی 1909). کولی در 194: 1بستگی معنا شده است (معین، جلد 
ي مظاهر فکريِ وسایل انتقال و داند که روابط انسانی براساس آن ایجاد شده و کلیهمی

رو، کلمات، یابند؛ از ایني آن گسترش میها در زمان و مکان، به واسطهحفظ آن
زار و وسایلی که اخیراً در راه غلبه بر مکان و زمان ساخته ها، تلفن و سایر ابنوشته
). در مجموع، 29: 1379کنند (معتمدنژاد، اند، به گسترش ارتباطات کمک میشده

که ارتباط عبارت از فرایند انتقال پیام از سوي فرستنده براي گیرنده است مشروط بر آن
ي پیام حاصل گردد کنندهظر ارسالسانیِ معنا با معناي مورد ني پیام، همدر گیرنده
). بنابراین ارتباط علمی، به انواع روابط متقابل میان اعضاي 57: 1369راد، (محسنیان

ها، نظرات و اطالعات علمی و ایجاد شود که به تبادل دیدگاهي علمی گفته میجامعه
به عبارت ). 62: 1386گردد (محمدي، توافق و اجماع پیرامون مسائل مشترك منجر می

مستقیم اطالعات و نتایج دیگر، ارتباط علمی، عبارت از مبادله و انتقال مستقیم یا غیر
هاي ارتباطی است. هاي علمی میان دانشمندان و نهادهاي علمی از طریق کانالفعالیت

اساس داخلی یا خارجی بودنِ شوند: یکی بربندي میارتباطات علمی با دو معیار دسته
رسمی مستقیم) و غیراساس رسمی (غیربت به اجتماع علمی، و دیگري برارتباطات نس

ي محتوایی و (مستقیم) بودن ارتباطات علمی. اینسند ارتباطات علمی را از دو جنبه
دهد. از نظر او، ارتباط علمی، منجر به دانش علمی را انتقال اجتماعی مورد توجه قرار می

دهد (اجتماعی). اگر هر دو شرط یاد شده وي میدهد (محتوا) و میان دانشمندان رمی
برقرار باشند، ما شاهد ارتباطات علمی داخلی هستیم؛ در حالی که شرط اول به تنهایی، 

هاي رسمی از نوع رو، بعنوان مثال، مقالهمربوط به ارتباطات علمی خارجی است. از این
علمی که عالوه بر دانش روند و گزارشی از پژوهشیارتباطات علمی داخلی به شمار می

اي از ارتباطات علمی پردازد، نمونهعلمی به تشریح مراودات پژوهشگران آن نیز می
رسمی؛ منظور از ارتباطات رسمی، ارتباطی است غیرـخارجی است. ارتباطات رسمی

هاي غیرشده، به شکل جمعی و با استفاده از کانالریزيکه غالباً به شکلی برنامه
رسمی، به آن دسته از ارتباطات شود؛ در حالی که ارتباطات غیربرقرار میترشخصی

شخصی و با استفاده از ریزي نشده و به شکل میاناز پیش برنامهاشاره دارد که معموالً
شود. ارتباطات علمی رسمی، ارتباطاتی است که در آن تر برقرار میمجراهاي خصوصی

هاي علمی پاالیش، ترین دادهشود و از طریق آن، تازهاطالعات علمی با واسطه مبادله می
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گردند. ید و در میان پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و عموم مردم ذخیره یا توزیع میأیت
هاي ها، جلسات منظّم انجمنها، مقاالت، گزارش کنفرانساین امر غالبا در قالب کتاب

ها سمی ارتباطاتی است که ضمن آن، دادهریابد. ارتباطات علمی غیرعلمی و ... نمود می
هاي شوند. این ارتباطات شامل مالقاتبدون واسطه و به شکل مستقیم مبادله می

هاي هاي خصوصی، شرکت در گروهروي شخصی، نامهدرشخصی و گپ و گفتگوهاي رو
بعد عینی 3). این نوع از ارتباطات از 39: 1388دوستی، بحث و گفتگو است (علی

ثیرگذاري، مولدسازي، تقویت أعلمی و تحصیلی (تـرت و همکاري)، ذهنی(مشو
عاطفی (سهولت ـآفرینی و امیدوارسازي) و اخالقیرفت، شوقالقیت، تسهیل پیشخ

انگیزي) گرایی، برخورد شخصی، صمیمیت و خاطرهرفتار، ضابطهـ ارتباطی، منش
هاي مختلف انتقال هاي ارتباط علمی؛ اطالعات علمی به شیوهکانالشوند. تشکیل می

هاي شفاهی: این نوع از ارتباطات از طریق مجراهاي شفاهی مانند کانال- 1یابند: می
هاي شخصی با همکاران و استادان، سخنرانی، بحث و گفتگو و امثال آن صورت تماس

ري باال و سادگی هستند و از سوي دیگر پذیگیرد. این مجراها از سویی داراي انعطافمی
دوستی: به نقل از علی؛1994، 1(جالبرانتگردندبا پذیرش و استقبال روبرو میغالباً
هاي کتبی: کانال-2هاي فردي؛ ها و مصاحبهها، سمینار، سخنران). کنفرانس40

هاي گفتگوي قهاي دیجیتال: اتاها. کانالها، کتب و رسالهها، مقاالت، ژورنالگزارش
اینترنتی، پست الکترونیک و ... عمومی یا خصوصی 

خوداثربخشی بعنوان متغیر وابسته، فرایندي ذهنی است که شامل شناسایی هدف، 
ي آن بینی نتیجههاي الزم براي رسیدن به آن هدف و پیشبرآورد تالش و توانایی

ي اثربخشی و ود دربارهخوداثربخشی مرکب از انتظارات خ).1986(بندورا، گرددمی
نتایج است. انتظارات اثربخشی اشاره به باورهاي فرد در مورد توانایی خودش براي انجام 

یز یک رفتار الزم دارد. انتظارات نتیجه به معناي باورهاي یک فرد در مورد مآموفقیت
هر اساس دیدگاه بندوراشود. برآمیز ناشی مینتایج خاصی است که از تکمیل موفقیت

شوند. بنابراین دو نوع انتظارات در ایجاد و بقاي رفتارِ مرتبط با وظیفه، مهم تلقی می
اي دوبعدي است که یک بعد آن خوداثربخشی شخصی خوداثربخشی دانشگاهی سازه

ي کتب به زبان اصلی، بحث و گفتگو هاي پژوهشی، نقد، مطالعه(انتخاب موضوع، اولویت
ثیر تحصیالت أو ...) و دیگري خوداثربخشی دانشگاهی (تبا دوستان، نگارش مقاله 

دانشگاهی بر آینده، جایگاه علم در جامعه، درآمد، نقش تحصیالت در حلّ مسائل 

1 Fjallbrant
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اي تشکیل گزینه5گویه تشکیل شده در قالب طیفی 14زندگی) است. این متغیر از 
شده است. 

پژوهشهاي یافته
هاي توصیفییافته- 1

90درصد از پاسخگویان دختر و بقیه پسر بودند. حدود 68حدود در این مطالعه،
23هل بودند. میانگین سنّی پاسخگویان نیز حدود (أدرصد مت10درصد از آنان مجرد و 

درصد از پاسخگویان در این پژوهش در 54سال) سال بوده است. در مجموع حدود 
اند. اکثر حصیل بودهمقطع کارشناسی و بقیه در مقطع کارشناسی ارشد در حال ت

مهندسی مشغول به تحصیل بوده و ـهاي علوم انسانی و فنّیدانشجویان در دانشکده
ها میزان اند. دادههاي علوم پایه و کشاورزي انتخاب شدهتعداد کمتري از دانشکده

اند. متغیر ها را در حد کم تا متوسط ارزیابی کردهارتباطات علمی دانشجویان در دانشگاه
وداثربخشی شخصی و دانشگاهی نیز از سطحی نسبتاً متوسط برخوردار است. میزان خ

هاي متغیرهاي اصلی پژوهش (ارتباطات علمی و لفهؤهاي مرکزي هر یک از مآماره
ارائه شده است.3نشگاهی) در جدول خوداثربخشی دا

هاي متغیرهاي ارتباطات علمیلفهؤهاي مآماره:3جدول 

فراوانیانحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلادتعدلفه (بعد)ؤم
زیادمتوسطکم

5/7%4/14%%36031709/710/378عینی ـ غیر رسمی
7/13%3/35%%360145145/3177/650ذهنی ـ علمی و تحصیلی
2/32%7/44%2/22%36073049/209/3ذهنی ـ عاطفی و اخالقی
1/8%4/21%6/70%36016707/3208/11کانال شفاهی ـ رسمی
6/26%2/34%2/39%3605201209/3کانال کتبی ـ رسمی

6/3%6/23%7/72%3606286/146/3مبنا ـ رسمیکانال وب

هاي متغیر خوداثربخشیلفهؤهاي مآماره: 4جدول 

انحراف میانگینحداکثرحداقلتعدادلفه (بعد)ؤم
معیار

فراوانی
زیادمتوسطکم

خوداثربخشی 
7/16%0/45%3/38%3603157/3706/9شخصی

خوداثربخشی 
1/21%2/59%7/29%3603155/83/2دانشگاهی
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رسمی)، هاي ارتباطات عینی (غیرلفهؤدهند که مهاي دو جدول باال نشان میداده
هاي لفهؤاوانی را در میان سایر ممبنا (رسمی) کمترین میزان فرهاي شفاهی و وبو کانال

هاي عاطفی و اخالقی (ذهنی) و کانال کتبی لفهؤارتباطات علمی دارند. در مقابل، م
گردد. (رسمی) در دانشجویان نسبتاً بیشتري مشاهده می

هاي تحلیلی (استنباطی)یافته- 2
ی ي میزان ارتباطات علمی با سطح خوداثربخشي اول به بررسی رابطهفرضیه
پردازد. براي سنجش این فرضیه از آزمون پیرسون استفاده شده است. میزان شخصی می

حاصل شد. در نتیجه این 000/0و سطح معناداري 591/0این آزمون در اینجا معادل 
گردد. به این معنا که هر چه ارتباطات علمی دانشجویان بیشتر باشد، ید میأیفرضیه ت

یابد. نیز گسترش میمیزان خوداثربخشی شخصی آنان 
کند که میان ارتباطات علمی دانشجویان با میزان ي دوم ادعا میفرضیه

خوداثربخشی دانشگاهی آنان رابطه وجود دارد. براي سنجش این فرضیه از آزمون 
و سطح معناداري 154/0پیرسون استفاده شده است. میزان این آزمون در اینجا معادل 

گردد. به این معنا که هر چه ید میأیتیجه این فرضیه تحاصل شده است. در ن002/0
ارتباطات علمی دانشجویان بیشتر باشد، میزان خوداثربخشی دانشگاهی آنان نیز 

یابد. گسترش می
ي سوم میزان ارتباطات علمی را در دانشجویان دو دانشگاه شاهد و تهران فرضیه
) Tمستقل (يتی دو نمونهپندارد. براي سنجش این فرضیه از آزمونمتفاوت می

به دست آمد که حاکی از 027/0استفاده شد. سطح معناداري براي این آزمون معادل 
وجود تفاوت معنادار میان سطح ارتباطات علمی در دو دانشگاه مذکور است؛ به این معنا 

ن که میزان ارتباطات علمی دانشجویان دانشگاه تهران، به شکل معناداري باالتر از میزا
باشد. ارتباطات علمی دانشجویان دانشگاه شاهد تهران می

ي چهارم خوداثربخشی دانشگاهی را در دو دانشگاه شاهد و تهران متفاوت فرضیه
تفاوت معناداري را در 027/0هاي حاصل از آزمون تی با سطح معناداري داند؛ دادهمی

شاهد و تهران نشان میزان خوداثربخشی دانشگاهی میان دانشجویان دو دانشگاه 
اي که این میزان در میان دانشجویان دانشگاه تهران باالتر است. دهد؛ به گونهمی

حسب جنس متفاوت است؛ ي پنجم بر این مدعاست که سطح ارتباطات علمی برفرضیه
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هاي آزمون تی، تفاوت معناداري را در ارتباطات علمی میان دو جنس نشان نداد؛ داده
رضیه رد شد. بنابراین این ف
کند که خوداثربخشی در دانشجویان دختر و پسر متفاوت ي ششم بیان میفرضیه

است؛ آزمون تی این فرضیه را رد کرد. 
ي هفتم سطح ارتباطات علمی را در دانشجویان دو مقطع کارشناسی و فرضیه

داند؛ آزمون تی منجر به رد این فرضیه گردید. کارشناسی ارشد متفاوت می
کند که میزان خوداثربخشی در میان دانشجویان ي هشتم، ادعا میجام فرضیهسران

دو مقطع کارشناسی و ارشد متفاوت است؛ آزمون تی این فرضیه را رد کرد. 
آورده شده است. 5هاي سوم تا هشتم در جدول هاي مربوط به فرضیهداده

)Tنتایج حاصل از آزمون تی (: 5جدول 
انحراف میانگینتعدادمستقلمتغیر متغیر وابسته

معیار
ي اندازه

آزمون
سطح 

معناداري

7309/104/1740/4027/0دانشگاه شاهددانشگاهارتباطات علمی 28720/190/21دانشگاه تهران
خوداثربخشی 

7332/574/137/9006/0دانشگاه شاهددانشگاهدانشگاهی 28753/533/1دانشگاه تهران

جنسارتباطات علمی

دانشجویان 
1523/11852/20پسر

364/0199/0 دانشجویان 
2082/11933/22دختر

خوداثربخشی 
جنسشخصی

دانشجویان 
15242/3807/8پسر

255/1328/0 دانشجویان 
20820/737/9دختر

خوداثربخشی 
جنسدانشگاهی

دانشجویان 
15246/827/2پسر

256/1328/0 دانشجویان 
20875/877/2دختر

مقطع ارتباطات علمی
تحصیلی

1937/11480/20کارشناسی
958/3 -469/0 کارشناسی 

1676/12352/21ارشد

خوداثربخشی 
شخصی

مقطع 
تحصیلی

19336/3534/9کارشناسی
515/5 -288/0 کارشناسی 

16744/4092/7ارشد
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5ي جدول ادامه
ربخشی خوداث

دانشگاهی
مقطع 
تحصیلی

19388/871/2کارشناسی
945/1742/0 کارشناسی 

16735/838/2ارشد

Fنتایج حاصل از آزمون :6جدول 

مجموع واریانسمتغیر
مربعات

ي درجه
آزادي

میانگین 
Fعدد مربعات

سطح 
معناداري

80/41103270/1370996/2031/0بین گروهیارتباطات علمی 4/162834356400/457درون گروهی
خوداثربخشی 

شخصی
50/4773165/159952/1121/0بین گروهی 165/290353565520/81درون گروهی

خوداثربخشی 
دانشگاهی

55/43515/13052/2105/0بین گروهی 77/2344356585/6درون گروهی

رگرسیون میان دو متغیر میزان ارتباطات علمی هاي حاصل از آزمون سرانجام، داده
هاي متغیر دهد که میان برخی از مؤلفهو خوداثربخشی دانشگاهی دانشجویان، نشان می

مبنا)ارتباطات (بعد ذهنی ـ علمی و تحصیلی، رسمی ـ کانال شفاهی، و رسمی ـ کانال وب
ها نشان ن این دادهچنیبا خوداثربخشی دانشگاهی ارتباط معناداري وجود دارد؛ هم

درصد از متغیر خوداثربخشی دانشگاهی را 35دهند که متغیر ارتباطات علمی حدود می
علمی و تحصیلیِـها، بیشترین تأثیر را متعلق به بعد ذهنیکند. از سویی این دادهتبیین می

دانند.متغیر ارتباطات می

نتایج حاصل از آزمون رگرسیون:7جدول 
R2Rعناداريسطح م

59/035/0000/0آزمون رگرسیون

گیريبحث و نتیجه
میان ارتباطات علمی در دانشگاه يمراد اصلی از این تحقیق، شناسایی وجود رابطه

دانشگاه 2با سطح خوداثربخشی دانشگاهی دانشجویان بود. بدین منظور دانشجویان 
در میان آنان آزمون گردد. دلیل شاهد و تهران مورد مطالعه قرار گرفتند تا این رابطه 

ها وجود هایی است که از نظر ارزشی و علمی میان آنانتخاب این دو دانشگاه، تفاوت
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دانشجو از هر دو دانشگاه با در نظر گرفتن نسبت دانشجو در هر 360دارد. در مجموع 
ي شیوهدرصد از دانشگاه شاهد) بهيدرصد از دانشگاه تهران و بقیه80دانشگاه (حدود 

اي انتخاب شده و مورد گیري طبقههاي مختلف براساس نمونهتصادفی و از دانشکده
درصد پسر بودند. 42درصد از این دانشجویان، دختر و 58پرسش قرار گرفتند. حدود 

ها حاکی از میزان کم تا متوسط بودن ارتباطات علمی در میان دانشجویان است. با داده
و دانشگاه شاهد و تهران، از نظر میزان ارتباطات علمی با یکدیگر این حال، دانشجویان د

تفاوت داشتند؛ به این معنا که دانشجویان دانشگاه تهران بطور معناداري داراي ارتباطات 
علمی بیشتري در مقایسه با دانشجویان دانشگاه شاهد بودند؛ این موضوع عالوه بر تعداد 

ساتید باالتر، تعداد مقاالت و کتب علمی منتشر دانشجویان بیشتر، دارا بودن نسبت ا
تواند ناشی از شرایطی باشد که ي بیشتر دانشگاه تهران و ... مواردي از این قبیل، میشده

این دانشگاه در راستاي گسترش ارتباطات علمی دانشجویان دانشگاه خود فراهم ساخته 
را در نرخ دارا بودن ارتباطات اي در هر دو دانشگاه، تفاوتیاست. زیرا متغیرهاي زمینه

هل و مقطع أکنند؛ به این معنا که هر یک از متغیرهاي جنس، وضع تعلمی ایجاد نمی
اند. ثیري در ارتباطات علمی دانشجویان ایفا نکردهأتحصیلی در هیچ از دو دانشگاه، در ت
ونی هاي درهاي معناداري را در سطح دانشکدهجالب اینکه ارتباطات علمی، تفاوت

اي میزان ارتباطات علمی در میان ها نیز نشان دادند. براي بررسی مقایسهدانشگاه
ترین سطح ها نشان داد که پاییناستفاده شد. دادهFهاي مختلف از آزمون دانشکده

ي علوم انسانی بوده و در مراحل بعد، به ترتیب ارتباطات علمی متعلق به دانشکده
مهندسی و سرانجام علوم پایه قرار دارند. مطالعات نشان ـهاي کشاورزي، فنّیدانشکده

اند که ارتباط معناداري میان ارتباط علمی و فعالیت علمی وجود دارد (محمدي، داده
1386.(

ها میزان خوداثربخشی شخصی و دانشگاهی را در دانشجویان در از سوي دیگر، داده
ی دانشگاهی، کمی باالتر از میزان چه سطح خوداثربخشدهند؛ اگرحد متوسط نشان می

ي بیشتر ارتباطات ثیر یا رابطهأتواند ناشی از تخوداثربخشی شخصی است که این امر می
علمی بر/ با خوداثربخشی دانشگاهی دانشجویان باشد؛ موضوعی که در تفاوت میان 

هد؛ دخوداثربخشی دانشگاهی در دو دانشگاه شاهد و تهران، خود را به خوبی نشان می
ي معناداري در دانشگاه تهران باالتر از سطح زیرا میزان خوداثربخشی دانشگاهی به گونه

خوداثربخشی در دانشگاه شاهد است. در بخش تحلیلی نیز نتایج حاصل از آزمون 
ي معناداري میان ارتباطات علمی و خوداثربخشی در هر دو پیرسون نشان داد که رابطه
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جود دارد؛ به این معنا که هر چه دانشجویان از ارتباطات ي شخصی و دانشگاهی وحوزه
ها در توان انتظار داشت که آنرسمی بیشتري برخوردار باشند، میعلمی رسمی و غیر

زندگی شخصی خود نیز تا حدودي از موفقیت برخوردار باشند؛ بنابراین ارتباطات علمی 
هاي علمی گاه و در رابطه با نقشثیراتی که در دانشأي دانشجویان را عالوه بر تگسترده

طباطبایی ثر دانست. قاضیؤهاي زندگی او نیز متوان در سایر حوزهگذارد، میبرجاي می
دانشجو، که تنها ـدر پژوهش خود نشان دادند که تعامالت اساتید،)1380و همکاران (

ثیراتی أدهد، داراي تهاي ارتباط علمی در این پژوهش را تشکیل میلفهؤیکی از م
هاي حاصل از آزمون مستقیم بر متغیر خوداثربخشی دانشگاهی است. دادهمستقیم و غیر

Fترین سطح خوداثربخشی شخصی و دانشگاهی در همچنین نشان داد که پایین
ي علوم پایه است. ي علوم انسانی بوده و بیشترین آن متعلق به دانشکدهدانشکده

میان دو متغیر میزان ارتباطات علمی و هاي حاصل از آزمون رگرسیون داده
هاي متغیر لفهؤدهد که میان برخی از مخوداثربخشی دانشگاهی دانشجویان، نشان می

کانال ـکانال شفاهی، و رسمیـعلمی و تحصیلی، رسمیـارتباطات (بعد ذهنی
ها دهچنین این دامبنا) با خوداثربخشی دانشگاهی ارتباط معناداري وجود دارد. هموب

درصد از متغیر خوداثربخشی 35دهند که متغیر ارتباطات علمی حدود نشان می
ـ ثیر را متعلق به بعد ذهنیأها، بیشترین تکند. از سویی این دادهدانشگاهی را تبیین می

ثیري است أي میزان تلفه، دربردارندهؤدانند. این معلمی و تحصیلیِ متغیر ارتباطات می
خود هاي دانشگاهی از دیگران مهم (اساتید) در ارتباط با محیطکه دانشجویان در

ي اجتماعی است و در این کند که خود، یک برساختهکنند. مید بیان میدریافت می
ها، بعد رسمی ارتباطات علمی (از لفهؤنقش زیادي دارند. در میان م‘دیگران مهم’میان،

ي بر خوداثربخشی دانشجویان دارد. ثیر بیشترأمبنا)، تطریق دو کانال شفاهی و وب
اي این پژوهش که گذشته از این، عدم معناداري ارتباط میان متغیرهاي زمینه

هل و مقطع تحصیلی است، با خوداثربخشی شخصی یا أشامل متغیرهاي جنس، ت
تر در تعیین خوداثربخشی در تر و اساسیدانشگاهی، حاکی از دخالت متغیرهاي جدي

هل و أ؛ به عبارت دیگر، این پژوهش مشخص ساخت که جنس، وضع تدانشجویان است
دهد، بلکه یا مقطع تحصیلی پاسخگویان، خوداثربخشی دانشگاهی را در آنان تغییر نمی

هاي رسیدن به حداکثر نتیجه را در هر خوداثربخشی مرهون عوامل دیگري است که راه
پذیري دانشگاهی را مطرح امعهي جشرایطی به دانشجو انتقال دهند؛ این امر، مسئله

شناسان بوده و امروزه در ایران کمتر به آن هاست مورد نظر جامعهکند که سالمی
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ي آموزش در فرد، دانش کند که دستاورد عمدهشود. بوردیو استدالل میپرداخته می
هاي کسب دانش، عادات روحی خاص، کند بلکه شیوهدقیقی نیست که فرد کسب می

ترین دستاورد هاي نظري مهمگیريیابی به موضعرح پرسش و در جهت دستهاي طراه
گردد که ارتباطات پذیري کارآمد زمانی محقق مییک نظام آموزشی است. جامعه

طرفه نیست و ابعاد و مجاري اي در دانشگاه برقرار باشد؛ روابطی که یکگسترده
گوناگونی دارد. 

سیوننتایج حاصل از آزمون رگر: 8جدول 

لفهؤم
متغیرهاي وارد شده در مدل

هاآماره سطح سطح بتا
معناداري

598/0بستگی چندگانهضریب هم940/0550/0بعد عینی
347/0ضریب تعیین214/0000/0ذهنی ـ علمی و تحصیلی
345/0یافتهضریب تعیین تعدیل910/0820/0ذهنی ـ عاطفی و اخالقی
906/7خطاي معیار172/0000/0رسمی ـ کانال شفاهی
000/0داريسطح معنی126/0100/0رسمی ـ کانال کتبی

204/0000/0مبنارسمی ـ کانال وب

پیشنهادات پژوهش
این مطالعه نشان داد که سطح ارتباطات علمی در هر دو دانشگاه تهران و شاهد -1

، در حال حاضر بعنوان یکی از نسبتاً پایین است؛ این در حالی است که دانشگاه تهران
رسد شود. بنابراین به نظر میهاي کشور عنوان میترین دانشگاهشدهبهترین و شناخته

اي است که تنها به شهر یا دانشگاه خاصی اختصاص پایین بودن ارتباطات علمی، مسئله
یزان پایین ثر بر مؤهایی، عوامل مگردد که از طریق پژوهشرو پیشنهاد میندارد. از این

هاي کشور مشخص گردد. ارتباطات علمی در دانشگاه
هاي پژوهش ما آشکار ساخت که خوداثربخشی شخصی یا دانشگاهی، به داده-2

تواند در زمان حال یا آینده، و در زندگی خصوصی یا اجتماعی آنان، عنوان عاملی که می
دارد. از سویی، این مطالعه نشان آثار زیادي به دنبال داشته باشد، سطح نسبتاً نامطلوبی 

توانند نقش زیادي در افزایش این رسمی میداد که ارتباطات علمی رسمی یا غیر
اثربخشی داشته باشند. ارتباطات علمی به معناي تعامالتی است که میان دانشجویان با 
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ار تواند برقرمستقیم میهاي دانشگاه، به شکل مستقیم یا غیردانشجویان و دیگر بخش
توانند بر ثیري که اساتید در کتب درسی میأباشد؛ این ارتباطات از روابط سطحی تا ت
شود که مسئوالن رو پیشنهاد مییابد. از ایندانشجویان بر جاي گذارند، تغییر می

ها، اهتمام زیادي را در ایجاد امکان ارتباطات علمی در درون هر دانشگاه و یا دانشگاه
قرار سازند؛ به عبارتی، روابط علمی به ویژه از طریق مجراهاي غیرها برمیان دانشگاه

پذیري و ایجاد هویت دانشگاهی اي در جامعهتواند سهم عمدهرسمی و شفاهی می
چنین کاهش بیگانگی دانشگاهی آنان ایفا کند. عالوه بر این، ارتباطات دانشجویان و هم

تواند باعث جلوگیري از ی دانشجویان، میعلمی مخصوصاً با ازدیاد خوداثربخشی دانشگاه
هاي گسترده در این هاي حاصل از پژوهشیافتهراستا بانزّل علمی آنان بوده و همت

زمینه، پیشرفت و رشد علمی را در دانشجویان به همراه داشته باشد. 

هاي پژوهشمحدودیت
هاي کافی در ها در این پژوهش، عدم وجود نظریهترین محدودیتیکی از عمده-1

ارتباط با متغیرهاي اصلی پژوهش، به ویژه ارتباطات علمی و خوداثربخشی در ابعاد 
شناسی اي است که بیشتر در علم روانشخصی و دانشگاهی آن بود؛ خوداثربخشی، واژه

ي آن با ارتباطات علمی میان دانشجویان با یکدیگر و یا کاربرد دارد، با این حال رابطه
ها ثیر این رابطهأتواند تها، میشجویان با اساتید و دیگر اعضاي علمی دانشگاهتعامالت دان

شناختی است؛ اي جامعهرو این مطالعه داراي صبغهرا با خوداثربخشی نشان دهد؛ از این
ي ارتباطات طور مستقیم به بررسی رابطهاي دیده شد که بل، کمتر مطالعهبا این حا
چنین براي شناسایی داثربخشی دانشگاهی پرداخته باشد. همهاي آن با خولفهؤعلمی و م

هایی جدي وجود دارد؛ این با متغیر خوداثربخشی، کاستیهاي معتبر به ویژه در رابطه گویه
هاي موجود گردید.موضوع در مواردي، منجر به حذف برخی از گویه

ها بود. شگاهمشکل دیگر، تالش براي به دست آوردن تعداد دانشجویان در دان-2
هاي مختلف را که ها و دانشکدهها به راحتی تعداد جمعیت دانشجویان دانشگاهزیرا آن

دادند. در انجام این پژوهش مورد نیاز بود، در اختیار ما قرار نمی
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