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Abstract 

 

Purpose: The present study aimed to identify factors impact on self-efficacy and determine the 

relationships among such factors; also, to provide solutions and offer suggestions to boost self-efficacy 

among NLAI research staff. 

Method: Grounded Theory method is employed in this study. Research staff members were invited to 

participate in the study based of their first-hand knowledge, experience or views. Open-ended and semi-

structured interviews were carried out until saturation. A total of 26 interviews were conducted. Interview 

data was analysed in three stages, including open, axial, and selective coding. In open coding stage, 

meaningful concepts were extracted from the texts of the interviews and formulated as the components of 

research self-efficacy. In the axial coding stage, the components obtained from the previous stage were 

analysed and classified into the main categories of the central category, namely contextual conditions, 

interveners, causal conditions, strategies and consequences. In the selective coding stage, the relationships 

between main categories and the central category of the theoretical model were developed. Four criteria of 

credibility (accuracy of descriptions and findings by reviewing the texts of interviews and removing 

ambiguities from the interviewees), transferability (degree of generalizability of the results to other 

contexts and environments considering the in-depth description of the results), dependability (through 

accurate and documented recording of research information and process), and confirmability (avoidance of 

biases). 

Findings: A total of 80 factors were identified in relation to the central category of "research self-

efficacy". They were classified into 5 categories, namely, contextual conditions, causal conditions, 

intervening conditions, strategies, and consequences, including 3, 16, 21, 23, and 17 concepts, 

respectively. Highest frequency belonged to "psychological characteristics", "centrality of research in the 

organization", "management and planning in the organization", "material and spiritual support", and 

"organization progress" from contextual conditions, causal conditions, interveners, strategies, and 

consequences, respectively.  
Conclusion: In general, components of research self-efficacy in the organization are related to individual, 

organizational and extra-organizational factors. Improving and attending to each of these components will 
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lead to the growth and improvement of research self-efficacy in the organization, which ultimately results 

in the promotion of the research position of the organization. Findings showed that interviewees 

acknowledged the importance and role of research in promoting the position of the organization as well as 

the role of faculty members and researchers in strengthening the authority of the organization and found it 

necessary for the organization to support the research categories, including "research self-efficacy". 

Keywords: National Library and Archives of Iran, Qualitative Research, Researchers, Research Self 

Efficacy, Bandora’s Cognitive Theory  
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 چکیده

 

ها، تعیین روابط بین آنها و ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای تقویت خودکارآمدی پژوهشی در سازمان  مؤلفهشناسایی  هدف:

 اسناد و کتابخانه ملی

و  علمی انجام شد. جامعه پژوهش اعضای هیئتایپردازی زمینهرویکرد کیفی و روش نظریهاین پژوهش کاربردی با  روش:

باز و مصاحبه 31 های پژوهش از طریقگیری هدفمند انتخاب شدند. دادهبا روش نمونهپژوهشگران سازمان بودند که 

ادامه یافت. پس از  رسیداری شد و به اشباع اطالعات گردآوری شده تکر که ها تا زمانیمصاحبهو  گردآوریساختاریافته   نیمه

بندی  )دسته های فرعی(، کدگذاری محوری)اسخراج مفاهیم و مقوله در سه مرحله کدگذاری باز هامتن مصاحبهسازی،  پیاده

 د. های اصلی( تحلیل شروابط بین مقوله نظری های اصلی( و کدگذاری انتخابی )شامل ارائه مدلهای فرعی در مقوله مقوله

 2ای شامل شرایط زمینه :دسته 5ها در این مقوله .شناسایی شد «خودکارآمدی پژوهشی»مقوله در رابطه با مقوله مرکزی  01 ها:یافته

مفهوم  06مفهوم و پیامدها شامل  32مفهوم، راهبردها شامل  30گر شامل  مفهوم، شرایط مداخله 01ی شامل لّمفهوم، شرایط ع

داشتن  اهمیت» یلّع، از شرایط « های روانشناختی ویژگی»ای ها از شرایط زمینهرین فراوانی در مصاحبهبیشتبندی شدند.  دسته

و از پیامدها « های مادی و معنویحمایت»، از راهبردها «ریزی در سازمان مدیریت و برنامه»گرها ، از مداخله«پژوهش در سازمان

 بیشترین فراوانی را داشتند.« ارتقای سازمان»

عوامل فردی، سازمانی و فراسازمانی مرتبط است. تقویت و  باهای خودکارآمدی پژوهشی در سازمان لفهؤطورکلی مبه گیری: نتیجه

ها باعث رشد و تقویت خودکارآمدی پژوهشی در سازمان خواهد شد که در نهایت منجر به ارتقای جایگاه لفهؤتوجه به هریک از م

شوندگان به اهمیت و جایگاه دست آمد، نشان داد که مصاحبه شده بههای انجامه از مصاحبهآنچه ک شود.پژوهشی سازمان می



ی و پژوهشگران سازمان در تقویت مرجعیت سازمان اذعان علم ئتیهآفرینی اعضای پژوهش در ارتقای جایگاه سازمان و نقش

 را ضروری برشمردند.» یخودکارآمدی پژوهش«های سازمان از مقوله پژوهش از جمله  داشتند و حمایت

 بندورا یشناخت هی، نظری ایرانسازمان اسناد و کتابخانه مل ،یپژوهش یخودکارآمد پژوهشگران، ،یفیپژوهش ک ها: هکلیدواژ
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 ه مقدم
هایی است که گیخودکارآمدی یکی از مهمترین ویژ

نظریۀ باشد.  مؤثرهای فرد تواند در پیشبرد فعالیت می

شان بر باور افراد، پیرامون توانایی0شناختی اجتماعی بندورا 

براساس پیامدها و نتایج  گیری و انجام فعالیتدر تصمیم

کردن و حفظ معیارهای برآوردهاحتمالی آن اشاره دارد. 

افزایش و ناکامی در عملکرد، میزان خودکارآمدی را 

)گراوند، دهد برآوردن و حفظ آن معیارها، آن را کاهش می

در امر پژوهش نیز  .(21، 0235کارشکی و آهنچیان، 

های خودکارآمدی پژوهشی که میزان اعتماد افراد به توانایی

دهد، موجب خود برای تکمیل یک کار پژوهشی را نشان می

کارشکی، )شود های پژوهشی میحرفه کردنالدنب

خودکارآمدی در پژوهش . همچنین (33، 0233آبادی، بهمن

دادن وظایف مختلف  هایشان در انجامبرآورد افراد از توانایی

. (30، 0233 آبادی، کارشکی، بهمنپژوهشی است )

های متعددی برای سنجش خودکارآمدی پژوهشی مهپرسشنا

، تعدادی از آنها 0در جدول  کهاست تدوین و استفاده شده 

 معرفی شده است. 

 

 های ارزیابی خودکارآمدی پژوهشی پرسشنامه -0جدول 

 (30 ،0233 آبادی،بهمن کارشکی،)

پرسشنامه 

Phillips & 

Russell,19

94

نامه نگرش پرسش

 Obrienپژوهشی

et al,1998  

پرسشنامه 

Greely et 

al.,1989

 

 پرسشنامه

Bieschke 

et al ,1993  

های مهارت

 طراحی پژوهش

انگیزه علمی

 

 دستیابی به ایده یافتن ایده

های عملی مهارت

 پژوهش

های تحلیلی مهارت

 

ارائه و نوشتن 

ایده

 

رعایت اصول 

 اخالق پژوهش

های نرم مهارت

افزاری و کمی 

پژوهش 

 

سازی اولیهمفهوم

 

کردن نهایی

ایده 

 

فهم پژوهش

 

                                                           
1
Bandora 

پرسشنامه 

Phillips & 

Russell,19

94

نامه نگرش پرسش

 Obrienپژوهشی

et al,1998  

پرسشنامه 

Greely et 

al.,1989

 

 پرسشنامه

Bieschke 

et al ,1993  

مهارت نگارش 

 پژوهشی

انجام پژوهش های نوشتاریمهارت

 

 اجرای پژوهش

رعایت اخالق 

ترکیب و پژوهش

 استفاده از منابع

ارائه نتایج هاهتحلیل داد

 
نوشتن و ارائه 

 نتایج

 

خودکارآمدی را آشنایی با  (0233) روشنیان و آقازاده 

های قبلی ها و تجربههای آماری و پژوهشی، یادگیری روش

افزایش  (0233کارشکی و بهمن آبادی )اند. معرفی کرده

هایی همچون همکاری در پژوهش و انجام وظایف مهارت

و آموزش را بر خودکارآمدی گذاری اولیه پژوهش، سیاست

 عوامل  Bieschke (1993)از نظر  اند.دانسته مؤثر

پردازی، طراحی، اجرا و تحلیل و ارائه نتایج، ظرفیت  مفهوم

مناسبی برای درک باورهای دانشجویان نسبت به 

شان برای انجام امور پژوهشی دارند. همچنین  های توانایی

توانند در تقویت نقاط ضعف دانشجویان و عوامل میاین 

های آموزشی حوزه پژوهش کمک کنند. توسعه برنامه

 عوامل راهبردی، فرهنگی ومنابع انسانی (0230اللهی ) روح

ترین عوامل تاثیرگذار ترین و اساسیاز جمله مهمرا 

 است.جویان دانسته های پژوهشی دانش برتوسعه فعالیت

کنندگی قابل بینیمتغیر خودکارآمدی پژوهشی ازقدرت پیش

قبولی برای خالقیت پژوهشی برخوردار است، لذا افرادی که 

خودکارآمدی پژوهشی باالتری را تجربه کنند در بُعد 

وری بیشتری خواهند داشت خالقیت پژوهشی هم بهره

باور به خودکارآمدی  .(0230مدی و مهرام،کارشکی، اح)

های مختلف محیط آموزشی و پژوهشی و پژوهشی به جنبه

های درسی شامل تجارب شخصی پژوهشی آنها تجربه

 ,Chesnut, Siwatu Young, & Tong)  بستگی دارد

های  شرکت در فعالیت Patchin(2016)از نظر   ,(2015

کننده داوطلبانه عملی مبتنی بر کشف این برنامه تقویت

بر شخصیت اجتماعی و  ریتأث آموزان باخودکارآمدی دانش
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رشته  ریتأثنیز به  Baker( 2017 )آکادمیک آنها است.

 تحصیلی و جنسیت بر این باور اذعان دارد.

دی پژوهشی در بافتار آکادمیک مورد توجه مقوله خودکارآم 

های خودکارآمدی پژوهشگران بوده است. درحالیکه شاخص

محور دیگر هم  های پژوهشتوان در محیط پژوهشی را می

های آن در مورد ارزیابی و بررسی قرارداد و تقویت مهارت

 در دانشگاه تواند اثربخش باشد. های پژوهشگر میهمه گروه

های پژوهش و راهنمایی اساتید  ا آموزش روشدانشجویان ب

شوند  نامه است آماده می برای پژوهش که عمدتا تدوین پایان

و باور به خودکارآمدی پژوهشی در آنها با توجه به مطالعات 

های پژوهشی و کسب  قبلی با آموزش، مشارکت در برنامه

گیرد. درحالیکه در قرار می ریتأث تجربه در دانشجویان تحت

یطی غیردانشگاهی مانند سازمان اسناد و کتابخانه ملی مح

ایران پژوهشگران برای انجام پژوهش باید توانایی شناخت 

مسائل محیط کار خود را داشته باشند و با اتکا و باور به 

های خودشان به امر پژوهش بپردازند. یکی از توانایی

 های پژوهشگران با دانشجویان در اینست که دانشجوتفاوت

پردازد  در جریان تحصیل به انجام تکالیف پژوهشی نیز می

که ممکن است یک کارشناس عالقمند به پژوهش  حالی در

سازمانی از تحصیالت دانشگاهی فاصله گرفته باشد یا اساسا 

التحصیل شده باشد که تجربه و  در مقطع یا دانشگاهی فارغ

 تمرین پژوهش چندانی نداشته باشند. در محیط سازمانی

ی است و کارشناسان علم ئتیهپژوهش وظیفه اعضای 

موظف به پژوهش نیستند. در حالیکه در محیط عملیاتی 

بهترین مسائل پژوهشی قابل تشخیص و اجرا است. این 

شرایط در دانشگاه وجود ندارد و دانشجویان برای شناسایی 

مسائل پژوهشی نیاز به خروج از دانشگاه و جستجو در 

ی هستند. کارشناسان عالقمند به پژوهش های عملیات محیط

در سازمان نیاز به شرایطی دارند در آن شرایط بتوانند به 

انجام پژوهش بپردازند. در دانشگاه دانشجویان با تشویق و 

انگیزشی که در محیط دانشگاه وجود دارد در امر پژوهش 

شوند در حالیکه در سازمان کارشناسان در خودکارآمد می

رار ندارند و چه بسا در ورطه کار موظفی از این شرایط ق

تواند به ایجاد نشدن یا کمرنگ  مانند و این میپژوهش بازمی

شدن این باور منجر شود. در این شرایط کارشناسان نیاز به 

کننده خودکارآمدی پژوهشی عوامل انگیزاننده و تقویت

نیز  (0200) یان عمرانعرب مازار، جمشیدی و صالحدارند. 

های  را از آسیب نیروهای کیفی نگهداری و جذب

تواند  اندکه می های دولتی در بخش پژوهش ذکر کرده سازمان

اگرچه »ها و خودکارآمدی پژوهشی باشد. مرتبط با توانایی

های  های دانشگاهی و محیط کاری نیاز به مهارت پژوهش

فتار، منابع و مشابه دارد اما از نظر مخاطب، هدف، با

 «.محصول نهایی متفاوت هستند

، این سازمان در اساسنامه سازمان اسناد و کتابخانه ملی

ای آموزشی، پژوهشی، علمی و خدماتی است و موسسه

 0رود. در بند پژوهش یکی از ارکان این سازمان به شمار می

ریزی علمی پژوهش و برنامه»یکی از اهداف سازمان  2ماده 

رسانی و شرکت در تحقیقات و و اطالعکتابداری 

ذکر شده است. در سند « ربط المللی ذیهای بین فعالیت

دو  (0232، پور و مقدمی)شاداناستراتژی پژوهش سازمان 

 استراتژی مهم برای پژوهش سازمان تعیین شده است: 

 هایی در حوزهتشویق پژوهشگران به ارائه طرح .0

های توسعه ارتباطات درون سازمانی: در زمینه

 ستادی و صفی. 

هایی در حوزه تشویق پژوهشگران در ارائه طرح .3

ارتباطات برون سازمانی در حوزه مفهومی شبکه 

 ملی دانش.

حامل و ناقل عنوان  این سند، پژوهشگران به 00در بند 

آنها  اند،معرفی شدهترین منبع سازمان، یعنی دانش مهم

های جدیدی به دانش  ند که با فعالیت خود ارزشهست

افزایند و منابع سازمان را بارور ساخته و توسعه موجود می

های ساالنه پژوهش و جشنواره ساالنه گزارشدهند. می

های پژوهشی انجام پژوهش سازمان نشانگر حجم فعالیت

شده است. با این وجود براساس گزارش عملکرد سازمان در 

کننده در جشنواره داد پژوهشگران شرکت، تع36سال 

( بوده است 6نفر پرسنل سازمان)% 0061نفر از  03پژوهش 

دهد و دستاوردهای پژوهشی که نسبت کمی را نشان می

های همین تعداد نیز کمتر مورد استفاده کاربردی در بخش

 شود. مختلف می
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شود تا پژوهشگران سازمان یکی از عواملی که باعث می

تر و مؤثرتری انجام های کاربردیر باشند و پژوهشتفعال

کارشکی گونه که  دهند، خودکارآمدی پژوهشی است. همان

کنند خودکارآمدی پژوهشی اذعان می (0233) آبادی و بهمن

هایی است که پژوهشگران را به انجام یکی از مؤلفه

ی بر درک و شناخت های سازمانی کاربردی مبتنپژوهش

 مسئلهکند. با توجه به این موارد، تر میمسائل سازمان موفق

های خودکارآمدی پژوهشی پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه

های در سازمان اسناد و کتابخانه ملی است تا بر اساس یافته

آن بتوان برای افزایش این توانایی پیشنهادهایی ارائه کرد.  

شی در سازمان اسناد و کتابخانه افزایش خودکارآمدی پژوه

های کاربردی در سازمان و حل  ملی منجر به انجام پژوهش

شود. با  ها می مسائل سازمان از طریق این پژوهش

های این پژوهش  گیری پیشنهادهای کاربردی یافته کار به

 توان خودکارآمدی پژوهشی در سازمان را افزایش داد. می

 

 روش
پردازی کیفی و روش نظریهدر این پژوهش با رویکرد 

 اختاریافتهس عمیق و نیمههای با انجام مصاحبه 0ایزمینه

های خودکارآمدی پژوهشی شناسایی و راهکارهای مؤلفه

نفر از  31جامعه پژوهش، افزایش این مهارت بررسی شد. 

پژوهشگران و مدیران پژوهش در و  یعلم ئتیاعضای ه

گیری که با روش نمونهبودند  سازمان اسناد و کتابخانه ملی

اطالعات دلیل دارابودن  افراد به شدند. اینانتخاب  هدفمند

 های خاصپدیده مورد نظر یا دیدگاه در دست اول یا تجربه

مشخصات  3در جدول ند. در این حوزه انتخاب شد

شوندگان بخش کیفی پژوهش نشان  شناختی مصاحبهجمعیت

 داده شده است. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Grounded Theory 

 شوندگاناحبهمشخصات مص -3جدول 

 

پس از . ها تا زمان اشباع اطالعات ادامه یافتحبهصام

ها، طی سه مرحله کدگذاری سازی فایل صوتی مصاحبه پیاده

های حاصل تجزیه و باز، محوری و انتخابی انجام و داده

ها از چهار برای سنجش روایی و پایایی دادهتحلیل شد. 

های  ها و یافتهبودن توصیف )واقعی 3معیار اعتبارپذیری

ها و رفع ابهامات از هش با مرور و بررسی متن مصاحبهپژو

پذیری یا  )درجه تعمیم 2پذیریشوندگان(، انتقال مصاحبه

های دیگر با توجه به شرح هاو محیطانتقال نتایج به زمینه

)با ثبت دقیق و مستند  0پذیریعمیق نتایج(، اطمینان

)دوری از  5اطالعات و فرایند پژوهش( و تأییدپذیری

ها در دو مرحله ها( استفاده شد. متن مصاحبهیریسوگ

های فرعی( و مرحله کدگذاری باز )اسخراج مفاهیم و مقوله

های  های فرعی در مقولهبندی مقوله کدگذاری محوری )دسته

، شرایط 0گرها ، مداخله6ای، شرایط زمینه1مقوله مرکزی اصلی

                                                           
2
 Credibility  

3
 Transferability 

4
 Dependability 

5
 Confirmability 

6
 Core Category 

7
 Context Conditions 

تعداد  وضعیت تحصیالت عنوان ردیف

 )نفر(

مدیر حوزه  0

 پژوهش

عضو  دکترا

 یعلم ئتیه

0 

مدیر حوزه  3

 پژوهش

عضو  فوق لیسانس

 یعلم ئتیه

0 

عضو  دکترا پژوهشگر 2

 یعلم ئتیه

5 

غیر  دکترا پژوهشگر 0

 یعلم ئتیه

2 

غیر  فوق لیسانس پژوهشگر 5

 یعلم ئتیه

01 

 31 جمع 
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دند. بندی ش( تحلیل و دسته0و پیامدها 2، راهبردها3علّی

گذار بر مقوله ریتأث هایای مقولهو شرایط زمینهی لّشرایط ع

شرایط علّی را تخفیف یا به گرها مرکزی هستند. مداخله

راهبردها از مقوله مرکزی منتج  دهند.نحوی تغییر می

 شوند و پیامدها نتایج حاصل از اجرای راهبردها هستند. می

ری در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی مدل نظ

های اصلی با مقوله مرکزی دهنده روابط بین مقوله نشان

 تدوین شد. 

 

 ها یافته
 کدگذاری باز و کدگذاری محوری-

های خودکارآمدی پژوهشی از عنوان مؤلفه مفهوم به 01

خودکارآمدی »ها استخراج شده است. مقوله مرکزی مصاحبه

مفاهیم  6و 1، 5، 0، 2تعیین شد. جداول « پژوهشی

ای،  های شرایط زمینهشده در هر یک از مقولهندیب دسته

گر، راهبردها و پیامدها را با تعداد فراوانی علی، مداخله

های خودکارآمدی عنوان مؤلفه ها بههریک در متن مصاحبه

 دهد.پژوهشی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نشان می

 ایمفاهیم مقوله شرایط زمینه -2جدول 

انیفراو مفاهیم ردیف

31های فردیتوانمندی 0

2شناختی شخصات جمعیتم 3

030وانشناختیرهای  ویژگی 2

 

، بیشترین فراوانی مفاهیم دردسته 2های جدول براساس داده

شخصات م، های فردیتوانمندی ای مربوط به شرایط زمینه

است. از نظر  وانشناختیرهای  ویژگیشناختی و  جمعیت

ای روانشناختی افراد شامل هشوندگان ویژگیمصاحبه

های روانی و شخصیتی فرد، توانمندهای فردی ناظر ویژگی

                                                                                    
1
 Intervening Conditions 

2
 Casual conditions 

3
 Strategies 

4
 Consequences 

شناسی های فرد و مشخصات جمعیتها و قابلیتبر توانایی

ی خودکارآمدی ها مؤلفهمانند سن، جنسیت و نظیر آن از 

 اند. پژوهشی برشمرده شده

 مفاهیم مقوله شرایط علّی  -0جدول 

 فراوانی مفاهیم ردیف

3اطالعات محوری  0

6اعتماد سازمان به پژوهشگران 3

5اهمیت تجربه در پژوهش 2

03اهمیت مطالعه و نگارش  0

01اهمیت نشریات تخصصی 5

1نقد و بازخورد پژوهش ریتأث 1

20توانمندی پژوهشی  6

01جایگاه پژوهشگر در سازمان  0

2خودآموزی فردی  3

36فرایند پژوهش 01

0کارآمدی پژوهشی 00

006پژوهش در سازمان  اهمیت داشتن 03

مادی و های  تشویق اهمیت داشتن 02

23معنوی

0مدیریت پژوهش 00

0یادگیرنده بودن سازمان  05

برخورداری پژوهشگر از سواد  01

0اطالعاتی

 

مفاهیمی که در دسته شرایط علّی قرار  01، 0در جدول 

داده شده است. محوریت پژوهش در سازمان اند نشان گرفته

دهنده رویکرد پژوهشی در  به عواملی اشاره دارد که نشان
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تمام فرایندهای سازمان است. فراوانی زیاد منافع مادی و 

معنوی، توانمندی پژوهشی پژوهشگران و فرایند پژوهش نیز 

شوندگان ها به اهمیت این مفاهیم از نظر مصاحبهدر مصاحبه

 ارد. اشاره د

 گرها مفاهیم مقوله مداخله -5جدول

فراوانی مفاهیم ردیف

20ریزی در سازمان مدیریت و برنامه 0

06رعایت اخالق پژوهش 3

03یعلم ئتیاعضای ه ریتأث نقش و 2

3های پژوهشی سازمان اولویت 0

ریزی آموزش در  مدیریت و برنامه 5

30سازمان

0جایگاه پژوهشگر در جامعه 1

31فرهنگ سازمانی 6

3سابقه تاریخی 0

30های سازمان  ساختار و ارتباط بخش 3

2ها و عقاید جامعه سنت 01

3نقش سواد رسانه ای  00

0شرایط اقتصادی جامعه 03

 06شرایط رشد و تربیت فرد 02

01شرایط فرهنگی جامعه 00

05شرایط کاری 05

00ها و امکانات سازمان ظرفیت 01

0کمیت بروندادهای پژوهشی 06

3کمیت پژوهشگران سازمان 00

5ماهیت خدماتی سازمان 03

 فراوانی مفاهیم ردیف

3نقش پژوهشگران خارج از سازمان  31

06نقش تحصیالت دانشگاهی  30

 

مفهوم از مفاهیم مستخرج از  30دهنده نشان 5جدول

اند. گر قرار گرفتههاست که در دسته شرایط مداخلهمصاحبه

طور غیرمستقیم بر مقوله خودکارآمدی  به ها مؤلفهاین 

پژوهشی اثرگذار هستند. از این دسته عوامل، مدیریت و 

ریزی در کل سازمان و همچنین در آموزش سازمان، برنامه

ساختار و روابط اداری در سازمان و فرهنگ سازمانی 

احبه و با ایجاد بیشترین تکرار را در مفاهیم مستخرج از مص

توانند در افراد باعث ایجاد یا شرایط مناسب در سازمان می

 تقویت خودکارآمدی پژوهشی شوند.

 راهبردها -1جدول 

فراوانی مفاهیم ردیف

02ارزیابی عملکرد  0

0استفاده از تجارب بین المللی 3

0اشتراک اطالعات 2

0اشتراک تجربیات 0

33وهشیانتشار بروندادهای پژ 5

0های تطبیقی انجام پژوهش 1

00ایجاد بانکهای اطالعاتی پژوهش 6

2ایجاد نظام رقابت در پژوهش 0

02آموزش روانشناختی 3

های  برگزاری رویدادها و نشست 01

تخصصی

30

01جشنواره پژوهش 00



 

 پژوهشی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران های خودکارآمدی شناسایی مؤلفهقربانی:  67

 

 فراوانی مفاهیم ردیف

060های مادی و معنوی حمایت 03

0خودارزیابی  02

1های علمی دسترسی به پایگاه 00

0سنجش خودکارآمدی  05

0سنجش روانشناختی 01

06فرصت پژوهش  06

23ها کاربست پژوهش 00

0لزوم تغییر در سازمان 03

3مدیریت دانش در سازمان 31

03مشارکت در پژوهش 30

30همکاری نهادهای پژوهشی 33

30یادگیری پژوهش  32

ها مفهوم از مفاهیم مستخرج از مصاحبه 32، 1ول در جد

اند. از نشان داده شده است که در دسته راهبردها قرار گرفته

ویژه از های مادی و معنوی بهمیان این راهبردها حمایت

ها، مهمترین سوی سازمان با بیشترین تکرار در مصاحبه

ها و  ها شامل پاداش شود. این حمایتراهبرد قلمداد می

بخشی است که برای حمایت از پژوهشگران وامل انگیزهع

معنی انجام  شود. مشارکت در پژوهش بهانجام می

تیمی و  صورت مشارکتی و کار های سازمانی به پژوهش

صورت هدفمند و با سازوکار  برگزاری جشنواره پژوهش به

 اند.مشخص از مهمترین راهبردها شناسایی شده

 

 

 

 پیامدها -6جدول 

فراوانی فاهیمم ردیف

0اثرات مثبت برای سازمان 0

3ارتقای جامعه  3

3ارتقای سازمان 2

0ارتقای شغلی 0

0ارتقای کاربران سازمان 5

0اصالح مشکالت سازمان 1

0وری افزایش بهره 6

0افزایش کیفیت عملکرد 0

0ایجاد تغییر درسازمان 3

ایجاد حس وفاداری و تعلق  01

3 سازمانی

0های سازمان پویایی پژوهش 00

0تحقق اهداف سازمان 03

0حل مسائل سازمان 02

3رضایت کاربران سازمان 00

3روزآمدی سازمان 05

0کیفیت پژوهش 01

6مرجعیت سازمان 06

 

ها مفهوم از مفاهیم مستخرج از مصاحبه06، 6در جدول

اند. در ر گرفتهنشان داده شده است که در دسته پیامدها قرا

شده، ارتقای سازمان، کیفیت پژوهش بینیمیان پیامدهای پیش

عنوان مهمترین پیامدهای تقویت  و مرجعیت سازمان به

 اند. خودکارآمدی پژوهشی در سازمان ذکر شده
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 کدگذاری انتخابی-

پژوهشگر  و شود، مقوله محوری استخراج میدر این مرحله

ه روابط متقابل این مقوالت دهد کیک مدل نظری ارائه می

این مدل نظری را نشان  0. شکل دهدمحوری را نشان می

 دهد.می

 

مدل نظری کدگذاری انتخابی خودکارآمدی  -0شکل 

 پژوهشی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی

 گیرینتیجه
های اصلی که حاصل دو مرحله کدگذاری باز مفاهیم مقوله

ی ها مؤلفهنوان ع ها هستند بهو محوری مصاحبه

اند. خودکارآمدی پژوهشی در سازمان شناسایی شده

های روانشناختی بیشترین فراوانی را از شرایط  ویژگی

های روانی و شخصیتی فرد  ای داشته است و بر ویژگی زمینه

مانند اعتماد به نفس، انگیزش درونی و.. داللت دارد. 

اطالعاتی،  هایی چون سواد توانمندهای فردی ناظر بر قابلیت

جستجوی اطالعات و... و شرایط فیزیکی مانند سن، 

ای بر عنوان شرایط زمینه شوندگان بهجنسیت از نظر مصاحبه

ای در هستند. مشابه چنین نتیجه مؤثرخودکارآمدی پژوهشی 

 جنسیت بر ریتأث درباره  Baker (2017)پژوهش

آمده دستیان پژوهشگر بهخودکارآمدی پژوهشی دانشجو

نیز به خالقیت در  (0230) کارشکی، احمدی و بهراماست. 

پژوهش که یک ویژگی و توانمندی فردی است اشاره 

اند. در تعریف خودکارآمدی پژوهشی نیز عامل درونی داشته

مفهوم از مفاهیم  01و ارتباط آن با فرد تاکید شده است. 

 ها در دسته شرایط علّی قرار گرفتند که ستخرج از مصاحبهم

دارند. محوریت پژوهش در  ریتأث بر خودکارآمدی پژوهشی

سازمان بیشترین فراوانی را از شرایط علّی داشته است و به 

نگرشی در سازمان اشاره دارد که پژوهش را بر تمام 

ناسان کند. به این معنی که مدیران و کارشفرایندها جاری می

محور سعی در بهبود  مسئلهها با نگاه گیریسازمان در تصمیم

رسد در  فرایندها و پیشرفت سازمان داشته باشند. به نظر می

این صورت، افراد نیز به انجام پژوهش تشویق شده و 

شود. محوریت خودکارآمدی پژوهشی نیز در آنها تقویت می

اینکه ارتقای منافع مادی و معنوی در سازمان با توجه به 

سازمانی و کسب امتیاز برای منافع مادی و معنوی از 

ای در سازمان مرسوم است های پژوهشی تا اندازه فعالیت

شود. باعث ایجاد انگیزه در افراد برای انجام کار پژوهشی می

های فرد در  عامل توانمندی پژوهشی به قابلیتها و مهارت

ها باعث ن توانمندیانجام پژوهش اشاره دارد و افزایش ای

شود. بحث توانمندی  تقویت خودکارآمدی پژوهشی می

های پژوهش در نتایج پژوهشی در قالب آشنایی با روش

، توانایی اجرا و تحلیل (0233) روشنیان و آقازادهپژوهش 

وتوانایی  (0233)  بادیآکارشکی و بهمننتایج در پژوهش 

ایزدی، برادران و یابی وتفکر انتقادی در مطالعه مسئله

خورد. فرایند پژوهش در به چشم می( 0232) کرمخانی

طور کلی فرایندهایی  سازمان به روندها، شرایط، مقررات و به

شود که امر پژوهش در سازمان در آن چارچوب اطالق می

شود. تسهیل این فرایندها در سازمان موجب جام میان

استقبال افراد از انجام پژوهش شده و در اثر افزایش تجارب 

خودکارآمدی پژوهشی آنها نیز تقویت افراد در پژوهش

روشنیان و آقازاده در پژوهش  خواهد شد. مشابه این نتیجه

ربه و یادگیری در خودکارآمدی تج ریتأث درباره (0233)

دست آمده است. مطالعه و نگارش نیز از شرایط  پژوهشی به

گذار بر خودکارآمدی پژوهشی شناسایی شده ریتأثعلّی 

است. توانایی پژوهش با مطالعه و تمرین نوشتن تقویت 

شود. مطالعه مقاالت خوب و نوشتن مقاله و گزارش می

انجام پژوهش بسیار کمک  نفس افراد در به پژوهش به اعتماد
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ایزدی، برادران و گونه که  خواهد کرد. همان

مهارت نگارش در این موضوع  ریتأث به (0232کرمخانی)

اند. جایگاه پژوهشگر و اعتماد سازمان به اشاره کرده

پژوهشگران نیز به نگرش سازمان نسبت به پژوهشگران 

ی یا پست سازمانی آنها و نیز به صرفنظر از جایگاه شغل

پذیرش پژوهشگران از سوی سازمان در تصمیمات و 

های جاری اشاره دارد. این اعتماد به پژوهشگران  فعالیت

باعث انگیزش بیشتر و ایجاد حس خودباوری در کار 

شود. نشریات تخصصی در سازمان و پژوهش در آنان می

شی پژوهشگران ها با انتشار دستاوردهای پژوهسایر حوزه

کار خواهد شد و  ویژه پژوهشگران تازه باعث تشویق آنها به

شود. تقویت خودکارآمدی پژوهشی در آنها را موجب می

اطالعات محوری نیز به جریان مناسب اطالعات در سازمان 

اشاره دارد به این معنی که در تمام فرایندها بر اساس 

مدار اطالعات اطالعات تصمیمات اتخاذ شوند و سازمان بر 

حرکت کند و در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز که 

، کسب اطالعات و استفاده  سازمانی با ماهیت اطالعاتی است

گذار خواهد بود. مدیریت ریتأثاز آنها بر پژوهش نیز 

عنوان یکی از محورهای تسهیل فرایند  پژوهش در سازمان به

ن در امر پژوهش با ایجاد زمینه مناسب به پژوهشگرا

ها و  پژوهش کمک خواهد کرد. نقد و بازخورد از پژوهش

پذیرش هرگونه نقد ازسوی پژوهشگران بر غنای پژوهش 

شود. افزاید و باعث بهبود عملکرد پژوهشی آنها میمی

خودآموزی فردی میزان انگیزه و تالش فرد برای یادگیری 

های پژوهشی بدون استفاده از  پژوهش و کسب مهارت

های رسمی و کالسیک است. فردی که انگیزه کار  آموزش

های خود به  پژوهشی داشته باشد برای تقویت مهارت

آورد. کارآمدی پژوهشی  میخودآموزی فردی نیز روی 

جنبه بیرونی خودکارآمدی پژوهشی است که ارتباط بسیار 

تنگاتنگی با آن دارد. در سازمانی که یادگیرنده است تمام 

اد با یادگیری در ارتباط هستند و یادگیری ها و افر مکانیسم

کارشکی و پژوهش نیز ازآن مستثنی نیست همانطور که 

آموزش  ریتأث به  Bieschk(1993)( و0233آبادی)بهمن

اند. سواد  در تقویت خودکارآمدی پژوهشی اذعان کرده

عنوان یک مهارت اساسی در جستجو و  به اطالعاتی نیز

بازیابی اطالعات فرد را در مسیر پژوهش یاری کرده و 

مفهوم از مفاهیم  30شود. باعث تقویت خودکارآمدی او می

گر قرار ها در دسته شرایط مداخلهمستخرج از مصاحبه

 ریزی در سازمان مدیریت و برنامهاند. از این مفاهیم، گرفته

ریزی نی را داشته است. بدیهی است در برنامهبیشترین فراوا

کالن سازمان توجه به پژوهش و اتخاذ تصمیمات و 

کننده و تسهیلگر فرایند پژوهش که زمینه  های تقویت برنامه

کند، موجب تقویت فعالیت بهتر پژوهشگران را فراهم می

شود. مدیریت انگیزه و خودکارآمدی پژوهشی در سازمان می

گذار ریتأث عنوان یکی ازعوامل آموزش نیز به ریزیو برنامه

های  به دلیل نقش انکارناپذیر آموزش در کسب مهارت

پژوهش باعث ارتقای توانایی پژوهشی کارکنان در 

تواند شود که به دنبال آن میهای شناختی و مهارتی می حوزه

فرد و به بیان دیگر  نفس اعتمادبهمنجر به تقویت 

 & Chesnut  شود. خودکارآمدی پژوهشی فرد

etal.(2015) های آموزشی در تقویت به توسعه برنامه نیز

اند. جایگاه پژوهش در  خودکارآمدی پژوهشی پرداخته

های پژوهشی با سایر ساختار سازمان و روابط بین بخش

های سازمان بر تقویت جایگاه پژوهش در سازمان بخش

ه نوبه خود روحیه پژوهشگری را در اثرگذار است و ب

دهد. یکی از عوامل مهم توسعه  سازمان ایجاد و توسعه می

پژوهش در جامعه ایجاد و رعایت اخالق پژوهش است. 

زمانیکه پژوهشگران نسبت به امر پژوهش تعهد اخالقی 

شود که باعث داشته باشند فضای پژوهشی سالمی ایجاد می

متقابل پژوهشگران به  جذب افراد به پژوهش و اعتماد

شود و افراد نسبت به پژوهش و نتایج آن یکدیگر می

کنند. شرایط خوشبین شده و انگیزه و باور بیشتری پیدا می

رشد و تربیت فرد نظیر شرایط آموزش و پرورش، شرایط 

فرد باعث ایجاد، تقویت یا تضعیف خودکارآمدی  خانواده

برای کسب  شود. تحصیالت تکمیلی فرصتیپژوهشی می

های پژوهشی است که اگر افراد در این مقاطع به  مهارت

خوبی پژوهش را آموخته و تمرین کنند، بر خودکارآمدی 

گذار بوده و باعث اثرات مثبتی در این ریتأثپژوهشی آنها 

که بیشتر کارشناسان  زمینه در سازمان خواهد بود و از آنجایی

نامه  ک پایانسازمان تحصیالت تکمیلی داشته و حداقل ی
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رود که با تجربه پژوهش به سطحی از  اند، انتظار مینوشته

خودکارآمدی پژوهشی دست یافته باشند. شرایط کاری افراد 

در سازمان و ارتباط نوع کار فرد با پژوهش و عالقمندی فرد 

به پژوهش باعث تقویت یا تضعیف خودکارآمدی پژوهشی 

باشد که ای  گونه شود. مثال اگر شرایط کاری فرد بهمی

فرصت یا انگیزه پژوهش را به او ندهد به تدریج چراغ 

ها و  شود. ظرفیتپژوهش در او کم سو یا خاموش می

امکانات سازمان در پشتیبانی از پژوهش باعث ارتقا و توسعه 

ی، علم ئتیهشود. جایگاه اعضای های پژوهشی می فعالیت

ها با روندهای حاکم بر فعالیت ایشان و همکاری آن

پژوهشگران سازمان نیز در تقویت خودکارآمدی پژوهشی 

گذار بوده و حمایت سازمان از اعضای ریتأث در سازمان

است. شرایط  مؤثردر ارتقای خود آنها نیز  یعلم ئتیه

عنوان بستر فعالیت سازمان و محیطی که  فرهنگی جامعه به

دهد و  خود قرار می ریتأث پژوهشگران سازمان را تحت

دادن و ارائه ایده  های پژوهشی سازمان نیز در جهت یتاولو

پژوهش به پژوهشگران بسیار مفیدند و باعث ایجاد انگیزه 

شود که ممکن است به دلیل پژوهش در پژوهشگرانی می

نداشتن ایده پژوهش انگیزه و باور پژوهشی خود را از دست 

رسانی سازمان به جامعه علمی کشور که داده باشند. خدمت

تواند طلبد می نوبه خود پژوهش در این زمینه را می به

موجب ایجاد انگیزه پژوهشی در پژوهشگران سازمان شده و 

های هدفمند با حمایت سازمان روحیه  با انجام این پژوهش

خودکارآمدی پژوهشی در افراد تقویت خواهد شد. کمیت 

بروندادهای پژوهشی به میزان و تعداد آثار پژوهشی 

سازمان اشاره دارد. هرچقدر بروندادهای  پژوهشگران

پژوهشی سازمان بیشتر باشد نشان از توسعه نگاه پژوهشی و 

عالقمندی به پژوهش در سازمان دارد. شرایط اقتصادی، 

بودجه و امکانات مالی که در اختیار پژوهش و پژوهشگران 

شود. های پژوهشی میقرار دارد باعث رشد و توسعه فعالیت

دهای پژوهشی در سازمان و نسبت این کمیت کمیت بروندا

به تعداد پژوهشگران سازمان نشان دهنده میزان تالش برای 

ها در سازمان است. نشر اطالعات  انجام پژوهش

های انجام شده در سازمان و اطالع پژوهشگران از  پژوهش

های پژوهشی در سازمان موجب تقویت انگیزه  میزان تالش

تجربه در انجام پژوهش  ربه و کمو تشویق پژوهشگران باتج

دهد که فضا و زمینه پژوهش  شود و به آنها این پیام را میمی

ها و عقاید جامعه از عوامل  در سازمان فراهم است. سنت

گیری ذهنیت و روحیه  گری است که باعث شکلمداخله

ای، سابقه شود. عواملی مانند سواد رسانهپژوهشی در فرد می

هشگران، نقش پژوهشگران خارج از تاریخی، کمیت پژو

سازمان و جایگاه پژوهشگران در جامعه مواردی بودند که 

 32اند. شده یک یا دوبار مطرح شده های انجامدر مصاحبه

اند. یکی از مهمترین مفهوم در دسته راهبردها قرار گرفته

راهبردهای تقویت خودکارآمدی پژوهشی در سازمان 

تواند و معنوی است که می های مادی ها و حمایت مشوق

باعث تقویت انگیزه و نهایتا خودکارآمدی پژوهشی در 

پژوهشگران سازمان شود. مشارکت در پژوهش و داشتن 

روحیه مشارکتی برای پژوهشگران تجربه سودمندی است که 

شود. برگزاری نفس آنها می ها و اعتمادبه باعث رشد مهارت

ه بستر الزم برای جشنواره پژوهش و رقابتهای پژوهشی ک

ها و استعدادهای پژوهشی سازمان را دارد،  شناسایی ظرفیت

کند و یکی از زمینه تشویق این استعدادها را فراهم می

رود. راهبردهای مهم تقویت خودکارآمدی به شمار می

ها در سازمان برای هر پژوهشگر منشأ  کاربست پژوهش

او به  امیدواری و انگیزشی است که باعث تقویت باور

شود. یادگیری پژوهش نیز  اش میاثربخشی کار پژوهشی

کننده شامل خودآموزی فردی یا  عنوان یک راهبرد تقویت به

های آموزشی روش پژوهش  ها و کارگاه گیری از دورهبهره

های جانبی پژوهشی است.  یا آشنایی با ابزارها و مهارت

ا و ه اندیشی و تبادل تجربیات در رویدادها و نشست هم

ها به افراد انتقال و به  آگاهی و دانشی که در این نشست

شود، موجب انگیزش و تشویق آنها به اشتراک گذاشته می

های جدید در یادگیری و ادامه کسب اطالعات و کسب ایده

شود. راهبرد انتشار بروندادهای موضوعات مختلف می

 لحاظ در دسترس قرار گرفتن و اشتراک تجربیات پژوهشی به

پژوهشگران با یکدیگر، به آنها ایده و انگیزه کارهای 

دهد. همکاری نهادهای پژوهشی که شامل جدیدتر را می

همکاری سازمان با سایر نهادهای علمی و پژوهشی موجب 

سازمان با فضا و  یعلم ئتیهشود پژوهشگران و اعضای می
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های پژوهشی و حمایتی بیشتری مواجه شوند و با زمینه

های مشترک بین سازمان و سایر نهادهای  ر طرحمشارکت د

پژوهشی بر تجربه و مهارت پژوهشی خود بیافزایند. 

اختصاص فرصت پژوهشی به کارشناسان سازمان موجب 

های  انگیزش و تشویق این کارشناسان برای پژوهش

های اطالعاتی پژوهشی مثل بانک  شود. بانککاربردی می

های پژوهشی و اطالعات پژوهشگران، داوران، طرح

ها نامههای روزآمد بین المللی و معتبر مقاالت و پایان پایگاه

در سازمان برای پژوهشگران امکان مغتنمی است که باعث 

شود و به توسعه رشد و تقویت انگیزه پژوهشی آنان می

کند. آموزش مسائل روانشناختی پژوهش کمک شایانی می

نگیزش، کنترل نفس، خودباوری، ا مثل تقویت اعتمادبه

استرس و ترس و موضوعات مرتبط است که از نظر 

شوندگان بر ایجاد و تقویت خودکارآمدی پژوهشی مصاحبه

 مؤثرجهت  است. ارزیابی عملکرد در سازمان از آن رگذاریتأث

رسد که موجب شناخت سازمان و فرد از وضعیت به نظر می

نگیزه عملکرد و تشویق افراد پرتالش و در مقابل ایجاد ا

شود. تر می های عملکردی در افراد ضعیف برای رفع کاستی

مدیریت و سازماندهی دانش سازمانی نیز بستری مناسب 

های جدید و اشتراک تجربیات برای برای اخذ ایده

بینی  توان پیشکند. در این زمینه نیز میپژوهشگران فراهم می

ه کرد که با ایجاد این امکان در سازمان تا چه انداز

شوند. پژوهشگران در مسیر پژوهش ترغیب و تشویق می

المللی راهبردهای دیگر عبارتند از استفاده از تجربیات بین

مثل ایفال، اشتراک اطالعات و تجربیات در سازمان، انجام 

های تطبیقی با هدف بهبود فرایندها، خودارزیابی و  پژوهش

ت سنجش خودکارآمدی و سنجش روانشناختی افراد در جه

ها، و لزوم تغییر فرایندها و رویکردها در سازمان رفع کاستی

نسبت به پژوهش هستند. توجه به این راهبردها در کنار 

بینی شناسایی پیامدهای خودکارآمدی پژوهشی و پیش

تواند منجر به اثرات مثبتی اقدامات الزم در خصوص آنها می

در رشد و توسعه پژوهش در سازمان و جامعه تخصصی 

سازی شوندگان حاصل پیادهپیامد از نظر مصاحبه 06شود. ب

راهبردهای خودکارآمدی پژوهشی در سازمان هستند. ارتقای 

های مختلف، تقویت مرجعیت سازمان، سازمان در جنبه

افزایش کیفیت پژوهش در سازمان و در نهایت ارتقای 

عنوان خاستگاه سازمان از پیامدهای مهمی است که  جامعه به

 اند. بینی شده ین خصوص پیشدر ا

های این پژوهش مواردی برای بهبود با توجه به یافته

 شود: پژوهش در سازمان پیشنهاد می

ها و که تمام جنبه تدوین برنامه جامع پژوهشی .0

 فعالیتهای پژوهشی سازمان را پوشش دهد؛

پژوهشی  های حمایتینامه تدوین و اجرای آیین  .3

 در سازمان؛ 

 جشنواره پژوهش؛ شناسی  آسیب .2

 ی؛ علم ئتیهساماندهی و هدفمندسازی جذب  .0

ریزی یکپارچه و هدفمند برای نظارت و برنامه .5

 ی سازمان؛ علم ئتیهاعضای 

های کاربردی برای  ایجاد فرصت پژوهش .1

 مشارکت پژوهشگران عالقمند؛ 

تقویت ارتباط سازمان با سایر نهادهای پژوهشی و  .6

 آموزشی؛ 

 رای پژوهشگران سازمان. ریزی آموزشی ب برنامه .0
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