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  چکیده
 یپژوهش يخودمختار و يریدرگ یعلّ مدل ارائه هدف با حاضر پژوهش
انجام  یلیتحص يمعنا ياواسطه نقشبا  یلیتکم التیتحص انیدانشجو
 جامعه .ه استبود همبستگی نوع از توصیفی پژوهش، روش شده و
 علوم هايدانشکده تکمیلی تحصیالت انیدانشجو هیکل شامل آماري
 قیطر از که بود نفر 3199 تعداد به مشهد یفردوس دانشگاه یانسان
 يریگنمونه روش به و نییتع نفر 220 نمونه حجم کوکران فرمول
 يهانامهپرسش از الزم هايداده آوريجمع براي شد. انتخاب ايسهمیه
 نامهپرسش و یپژوهش يخودمختار ،یپژوهش يریدرگ ساخته محقق
براي  .شد استفاده )2006( اسمیت و کینگ -هندرسون یلیتحص يمعنا

 و يساختار معادالت مدل ،یهمبستگ سیاترمها از تحلیل داده
 جینتا .شد استفاده Lisrel 8.5 افزارنرم با برازش یینکو هايشاخص
 با شده طراحی مدل که داد نشان يساختار معادالت مدل از حاصل
 اثر یپژوهش يخودمختار بر یپژوهش يریدرگ دارد. برازش هاداده
 ،ندارد میرمستقیغ اثر یلیتحص يمعنا يگرمیانجی با یول ؛دارد میمستق

 جینتا .رددا میمستق اثر یلیتحص يمعنا بر یپژوهش يریدرگ همچنین
 يمعنا و یپژوهش يخودمختار بر یپژوهش يریدرگ نقش از پژوهش
   .کندیم تیحما یلیتکم التیتحص انیدانشجو یلیتحص

  
  يکلید واژگان
 دانشجویان ،تحصیلی معناي پژوهشی، خودمختاري پژوهشی، درگیري

  تکمیلی. تحصیالت

Abstract 
The aim of the present study is to provide a causal 
model of Research engagement and Research Auton-
omy of graduate students: the mediating role of 
Meaning of education was evaluated. This study was 
descriptive and correlational. The sample included all 
of the graduate students of schools of humanities at 
Ferdowsi University of Mashhad that amounts to 
3199 students. Through Cochran formula, 220 sam-
ples were determined and were selected via quota 
sampling. The data was collected by researcher-made 
questionnaires for Research engagement, Research 
Autonomy and Meaning of education questionnaires 
Henderson-King and Smith questionnaires (2006). 
Correlation matrix, structural equation modeling and 
Goodness of Fit Index Lisrel 8. 5 software were used 
for data analysis. The results of structural equation 
modeling showed that Research engagement has a 
direct effect on the Research Autonomy but has not 
indirect effect on mediated by Meaning of education. 
The Research engagement has a direct effect on the 
meaning of education. The results of research support 
the role of Research engagement on Research Auton-
omy and Meaning of education of graduate students. 
 
Keywords 
Research Engagement, Research Autonomy, Mean-
ing of Education, Graduate Students.  
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  مقدمه
 در مهمی نقش پژوهش طریق از دانش خلق و تولید
 و دارد کشورها علمی سطح افزایش و یافتگیتوسعه

 هايپژوهش طریق از نیز دانش خلق میزان بیشترین
 (میزانی، است تکمیلی تحصیالت هايدوره دانشجویان
 با تکمیلی تحصیالت دانشجویان ).1390 سجادي، و خبیري
 و متفاوت ضعف و قوت نقاطاز  مختلف، هايپیشینه
 متفاوتی و پیچیده هايتوانایی و هاویژگی از همچنین
 رسدمی نظر به بنابراین )،2005 ،1(کینگ برخوردارند
 به هادوره این آموزشی و پژوهشی واحدهاي در موفقیت
 داشته بستگی مختلفی فردي برون و فردي درون متغیرهاي

 تواندمی که فردي درون متغیرهاي ترینمهم از یکی باشد.
 دانشجویان توسط بیشتر پژوهشی دادهايبرون باعث

 انجام در آنان 2خودمختاري ،شود تکمیلی تحصیالت
   است. پژوهش هايفعالیت

 به ویژه گريخودتعیین نیازهاي شدن برآورده
 و بیشتر هايپژوهش انجام در اساسی نقش خودمختاري،

 پرورش طریق از یادگیرندگان انگیزش زیرا دارد؛ مؤثرتر
 شایستگی خودمختاري، براي اساسی شناختیروان نیازهاي

 در موجود مطالعات از بسیاري شود.می برآورده ارتباط و
 بارهدر ايکنندهقانع شواهد گري،خودتعیین نظریه ادبیات
 کنترل مقابل در دانشجویان خودمختاري از استادان حمایت
 ،اسونییس ،گوسینس ،اسیرینس ،کیستا (وانستن اندداده ارائه
   ).2012 ،3موراتیدیس و دوچی
 و خودمختاري حق را استقالل )،2015( 4باترفیلد و فالر
 آزادي، وابستگی، عدم با مترادف که دانندمی فردي آزادي
 مدرك ترینقدیمی است. خودتعیینی و اجتماعی آزادي
 از قبل و باستان یونان به ،مفهوم این از استفاده به مربوط
 اشاره autonomous واژه زمان آن در .گرددبرمی میالد
 هنجارهایی تعیین براي شخص که وضعیتی به است داشته
 و (بالنچفیلد کند زندگیها آن طبق خواهدمیشخص  که

 که نویسدمی )1997( 6ویلکینسون ).1966 ،5بیوردي
                                                
1. King 
2. AutonomY 
3. Vansteenkiste, Sierens, Goossens, Soenens, Dochy, 

Mouratidis & Beyers 
4. Fowler & Butterfield 
5. Blanchfield & Biordi 
6. Wilkinson 

 خودشان ندبتوان افراد کهاین به گرددبرمی اتونومی
   بسازند. را شانايحرفه دانش پایه و ندکن گیريتصمیم

 از متعددي تعاریف شودمی مالحظه که طورهمان
 یونان زمان از مفهوم این .است موجود استقالل مفهوم
 ،ادبیات طبق و است بوده تکامل حال در تاکنون باستان
 آزادي، گیري،تصمیم بحرانی، تفکر خودمختاري، هايمؤلفه

 نژاد،(تقی است شده استخراج آن از شایستگی و خودکنترلی
 از شده اقتباس پیشایندهاي ).1392 کیخاونی، و سهرابی
 سازيروشن در توانندمی خودمختاري مفهوم تحلیل
 حوادث پیشایندها، باشند؛ سودمند خیلی مداخالت، هايحوزه
 اند،داده رخ مفهوم از پیش که هستند شرایطی یا
 خودمختاري، مفهوم تحلیل در ).2009 ،7زولکفسکی(

 تأثیر تحت اخالق، ارثی، ذهنی ظرفیت از: عبارت پیشایندها
 براي کافی دانش گرفتن، قرار استانداردها و قوانین و باورها
 فردي، باورهاي و هاارزش بارةدر دانش شایستگی، توسعه
 ممکن پیامدها است. خودکنترلی توانایی و استدالل توانایی
 باشند مربوط دارد، وجود آن در مفهوم که ايزمینه به است

 پیامدهاي پژوهش، این به توجه با )2009 زولکفسکی،(
 شایسته قدرت، و اختیار آزادي، و فردي ايحرفه وضعیت

 حیطه گسترش فردي، رضایت دیگران، توسطشناخته شدن 
   نمود پیدا کردند. استقالل بیان
 بهبود و امکانات داشتن که فرضپیش این پذیرش با
 در خودمختاري ایجاد به منجر لزوماً بیرونی عوامل

 عوامل کنار در نیز درونی عوامل بلکه شود،نمی دانشجویان
 این در محقق هدف ،کنندمی ایفاء را مهمی نقش بیرونی
 فردي درون عوامل نقش بررسی به که است این تحقیق
 خودمختاري بر تحصیلی) معناي و پژوهشی (درگیري
   بپردازد. پژوهشی
 به توجه با تکمیلی تحصیالت دانشجویان بیشتر
 پژوهش انجام به دارند، تحصیل کوتاه دوره در که فشارهایی

 دارندعالقه کمی  پژوهشی کارهاي تولید و آن در درگیري و
 است حالی در این ).2000 ،8ایبرز هربرت، اسچک، بی ،(بارد
 تحصیلی درگیري که فراگیرانی اندداده نشان هاپژوهش که

 درس کالس در منظم طوربه راهبرند، خود دارند، خوبی
 به شوند،می متمرکز مطالب یادگیري روي یابند،می حضور

                                                
7. Zulkosky 
8. Bard, Bieschke, Herbert & Eberz 
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 باالتري نمرات هستند، متعهد آموزشی مؤسسه مقررات
 از بهتري عملکرد استاندارد هايآزمون در و کنندمی کسب
 به توجه با ).2009 ،1دوسون و (مارتین دهندمی بروز خود
 از که کرد فرض چنین توانمی شدهانجام هايپژوهش نتایج
 .است تحصیلی درگیري خودمختاري، بر مؤثر عوامل جمله

 یا تکلیف یک در فرد فعال ورود بیانگر تحصیلی درگیري
 نیومن ).2004 ،2بارچ و جیان کارل؛ جانه؛ (ریو؛ است فعالیت

 و کیم چستنسون، اپلتون، از نقل به ؛1992( همکاران و
 خود هايپژوهش در )2000( 4مارکس و )2006 ،3 اسچلی،
 جزء شود.می تشکیل جزء سه از درگیري که اندگرفته نتیجه
 و تالش مثبت، رفتار مانند متغیرهایی شامل که »رفتاري«

 است عبارت رفتاري درگیري دیگر عبارتیبه است. مشارکت
 تکالیف با برخورد در گیرندگاندیا مشاهدهقابل رفتارهاي از
 در پایداري تکالیف، انجام در تالش هايمؤلفه داراي که
 تکالیف انجام هنگام به دیگران از کمک درخواست وها آن

 راهبردهاي مانند متغیرهایی شامل که »شناختی« جزء است.
 در گذاريسرمایه یادگیري، اهداف فراشناختی، و شناختی
 شامل که هیجانی یا »عاطفی« جزء است. یادگیري
 یادگیري دربارة مثبت نگرش و تعلق عالقه، مانند متغیرهایی

 جیمرسون، ؛2004 ،5پاریس و بلومینلید (فردریکس، است
 که سازيشبیه قاعده به توجه با ).2003 ،6گریف و کمپوس
 شناختی، قلمرو سه (در ارزیابی پذیرش قابل روش یک

 است روانی هايسازه ساخت حوزه در رفتاري) و عاطفی
)INASCL, 2011(، را تحصیلی درگیري توانمی 
 فرهنگی شرایط با متناسب که پژوهشی درگیري صورتبه

 در کرد. سازيمتناسب است پژوهش مورد آماري جامعه
 رفتاري، هايمؤلفه شامل پژوهشی درگیري ،حاضر پژوهش
   است. انگیزشی و شناختی

 تحت رفتار انگیزشی، مثلث اصل اساس بر همچنین
 شخصی، باورهاي اهداف، یعنی ؛انگیزش سازه سه تأثیر

 ).1385 پینتریچ، و (شانک هاستآن بین تعامل و هیجان
 تواندمی شخصی باورهاي عامل ویژهبه عامل سه این

                                                
1. Martin & Dowson 
2. Reeve, Jane, Carrell, Jean & Barch 
3. Appelton, Chestenson, Kim & eschly 
4. Marks 
5. Feredricks, Blumenfeld & Paris 
6. Jimerson, Campos & Greif 

 که است حقایقی بر مشتمل باورها باشد. مهمی کنندهتعیین
 واکنش شرایط به خاصی شکل به تا کندمی هدایت را افراد
 از کثیري تعداد ).1387 کیانی، و (فیاض دهند نشان
 دانشگاهی محیط وارد دانشجو عنوانبه که آموزاندانش
 به نسبت خاصی هاينگرش و احساسات نحوي به شوندمی

 طی و دارند طتبمر دانشگاه و آموزشی محیط تحصیل،
 هايمنديجهت و تحصیلی رفتار دید، نوع این زمان گذشت
 موفقیت در و دهدمی قرار تأثیر تحت را آنان بعدي انگیزشی

 باشد. اثرگذار است ممکن آنان تحصیلی موفقیت عدم یا
 براي تحصیل که درونی داللت نوع آن به ،7تحصیل معنی

   کند.می اشاره ،دارد دانشجویان
 نقش به مستقیماً که پژوهشی پیشینه، مطالعه با

 دانشجویان پژوهشی خودمختاري بر پژوهشی درگیري
 پرداخته تحصیلی معناي گريمیانجی با تکمیلی تحصیالت

 میالن مروئی و میکائیلی زادگان،عیسی اما نشد؛ یافت باشد،
 معناي که رسیدند نتیجه این به پژوهشی در )1393(

 و مثبت رابطه عملکرد با ،بینیخوش و امید تحصیل،
 از معنا )1993( آستین نظر اساس بر دارند. معناداري
 شود.می آغاز مدرسه دوران از ،آموزاندانش بین در تحصیل
 ۀتجرب ،ايعده براي ،تحصیل که داد نشان )1999( واینز
 دررا  امید حس یک و زندگی در هدف نظم، حس یک

 نشان جدید هايیافته سازد.می مهیا هانگرانی با مواجهه
 شده،ادراك استرس با ،تحصیل معناي که دهدمی

 دارد رابطه آموزاندانش مقابله هايسبک و بینیخوش
   ).2010 ،8گینک -هندرسون و (کرایپل
 و جئون ،کارل ،(ریو که هاییپژوهش در اساسی ۀیافت
 و پلیتر ؛1990 ،10بارت و بوگیانو فلینک، ؛2004 ،9بارچ
 این دادند انجام )1996 ،12والراند و ياگ ؛1996 ،11والراند
 و شایستگی (خودمختاري، شناختیروان نیازهاي که بود

 طوربه رشد، براي فطري هايتالش و کنجکاوي ارتباط)،
 نتایج دهند.می نتیجه را درونی انگیزش خودانگیختگی

                                                
7. Meaning of Education 
8. Krypel & Henderson – king 
9. Reeve, Jang, Carrell Jeon & Barch 
10. Flink, Boggiano & Barrett 
11. Pelletier & Vallerand 
12. Guay 
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 یک کارگران از نفر 680 روي که )2010( 1ارشدي پژوهش
 نیازهاي که بود این از حاکی شد انجام صنعتی شرکت
 و شایستگی خودمختاري، جمله (از شناختیروان بنیادي
 بینیپیش را کارمندان شغلی انگیزه و شغلی عملکرد ارتباط)
   کنند.می

 حیاتی ايمؤلفه را خودمختاري زیادي محققان همچنین
 اندکرده معرفی ناتوان آموزاندانش براي مؤثر ریزيبرنامه در

 ویمر، و وارد میلر، ماریتن، فیلد؛ ؛1997 شوارتز، و (ویمر
 ویلیامز توما، از نقل به ؛2002 ویمر، ؛2001 اسمین، ؛1998

 3دیویس و لورنس ییگر؛ گارنر؛ ویمر؛ ).2005 ،2دیویز و
 یادگیري مدل که کردند هشاهدم خود پژوهش در )2006(

 با تا سازدمی قادر را آموزاندانش حمایتی 4خودمختارانه
 آموزانیدانش مشکالت، حل در خودمختاري تمرین

 تهیه در روش این ،شد مشخص همچنین شوند خودمختار
 تا تحصیلی هايزمینه از اهداف از وسیعیطیف 
 تمام توسط و است مناسب ،خانوادگی هايگیريتصمیم
 تواندمی و شودمی استفاده آموزاندانش فقط نه هاخانواده
   شود. هاخانواده تمام زندگی کیفیت بهبود باعث

 با درگیري که دارند اعتقاد )1391( عابدینی و فرد خدایاري
 تواندمی یادگیري و است مرتبط یادگیري از خاصی سطح هر

 در آموزاندانش چرا که باشد؛ تحصیلی درگیري حاصل
 تجارب و هافعالیت تکالیف، در بلکه شوند،نمی درگیر یادگیري
 شود.می یادگیري به منجر مسئله این و شوندمی درگیر
 تواندمی خودمختار فرد .1 ؛شد گفته که طورهمان چنینهم

 یاعمال شایسته طوربه تواندمی فرد .2 ؛کند تعیین را اعمالش
 .3 ؛دارد) شایستگی (فرد دهد انجام است، کرده تعیین که را

 .4 ؛است عمیق تفکر اساس بر فرد تصمیمات و اعمال
 که فرد درونی قوانین مجموعه با فرد تصمیمات و اعمال
 تصمیمات .5 ؛دارند خوانیهم است، معتقدها آن به فرد
 (عوامل شوندمی گرفته خارجی، کنترل از مستقل طوربه

  کنند).نمی اعمال محدودیتها آن روي بر بیرونی
 و افکار طریق از ،فعاالنه ،آموزاندانش کههنگامی
 این شوند،می درگیر مدرسه امور در خود اعمال و احساسات

ها آن تحصیل ترك از و داده افزایش راها آن موفقیت امر
                                                
1. Arshadi 
2. Thoma, Williams & Davis 
3. Wehmeyer, Garner,Yeager, Lawrence & Davis 
4. Autonomous learning model 

 ؛2008 ،5فرالنگ و کریستنسون (آپلتن، کندمی جلوگیري
 ؛2008 ،6وارو و اسپانجر برمن، اپلتون، ریچلی، کریسنسون،
 ژان، سنت وایپل، فورالنگ، ؛2004 همکاران و فردریکس
 عنوان )2010( 8برکلی ).2003 ،7پانتونا و سوالیز سیمنتل،

 و انگیزش عنصر دو هر داراي تحصیلی درگیري که کندمی
 اهداف ازجمله مختلف متغیرهاي با و است فعال یادگیري
   دارد. رابطه آموزاندانش خودکارآمدي و پیشرفت

خود به این  ۀ) در مطالع1393( عالوه بر این داودي
نتیجه رسید که خودکارآمدي تحصیلی، درگیري عاطفی، 
درگیري شناختی و درگیري رفتاري بر پیشرفت تحصیلی 
تأثیر مستقیم دارند. که در این بین متغیر درگیري شناختی، 
نسبت به سایر متغیرهاي بررسی شده در مدل، بیشترین اثر 
یر مستقیم را بر پیشرفت تحصیلی دارد. همچنین متغ

خودکارآمدي تحصیلی عالوه بر اثر مستقیم، از طریق 
اي درگیري عاطفی، درگیري شناختی و متغیرهاي واسطه

  درگیري رفتاري، بر پیشرفت تحصیلی اثر مستقیم دارد.
) در 1393( مظلومیان؛ رستگار؛ صیف و قربان جهرمی

نقش باورهاي انگیزشی و درگیري «تحقیقی با عنوان 
ت تحصیلی قبلی و پیشرفت تحصیلی ششناختی بین پیشرف

نشان داند که ارزش تکلیف، » (الگوي تحلیل) فعلی
خودکارآمدي تحصیلی و اهداف پیشرفت از طریق 

گري راهبردهاي یادگیري سطحی و عمیق بر واسطه
پیشرفت تحصیلی ریاضی اثر غیر مستقیم دارند؛ به عالوه 

م اثر اي اثر مستقیم و هپیشرفت تحصیلی قبلی نیز هم دار
  غیر مستقیم بر پیشرقت ریاضی بود.

 متغیر عنوانبه تحصیلی معناي انتخاب دالیل جمله از
 این پژوهشی خودمختاري و درگیري بین رابطه در میانجی
 از پژوهش و آموزش ،تکمیلی تحصیالت مقطع در که است

 تحصیالت دانشجویان کهطوريبه نیستند جدا یکدیگر
 )1 ؛دوره دو گذراندن به ملزم خود تحصیل دوره در تکمیلی
 (ارائه پژوهشی )2 و مصوب) دروس (گذراندن آموزشی
 زمانیهم ).1386 اکبري، و نصر (نیلی، هستند نامه)پایان

                                                
5. Appleton, Christenson & Furlong 
6. Christenson, Reschly, Appleton, Berman, Spanjers 

& Varro 
7. Furlong, Whipple, Jean, Simental, Soliz & Punthu-

na 
8. Barkley 
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 توجیه در تکمیلی تحصیالت دوره در آموزش و پژوهش
 .باشد راهگشا و کلیدي تواندمی حاضر پژوهش انجام

 معناي که شودمی باعث پژوهش در دانشجویان درگیري
 تحصیل در معنا گیريشکل و بگیرد شکل در آنان تحصیلی
   شود. دانشجویان پژوهشی خودمختاري باعث
 در پژوهشی خودمختاري و درگیري اهمیت ا وجودب

 و آموزشی مختلف هايجنبه در آن تأثیر و یادگیري
 انجام هاحوزه این در زیادي هايپژوهش پژوهشی،

 روا ابزارهاي کمبود تواندمی امر این دالیل از یکی ؛شودنمی
 ارزشمندي باید یابزارهای چنین باشد. زمینه این در پایا و

 خودمختاري و درگیري گیرياندازه قدرت نظر از را خود
 دهند. نشان آن دهندهتشکیل اصلی هايمؤلفه و پژوهشی
 در آنچه ،پژوهشی خودمختاري و درگیري اهمیت بر عالوه

 متغیرهاي اهمیت شده،واقع غفلت مورد هانجام شد تحقیقات
 میانجی، متغیر نقش به پژوهش، این در است. میانجی

 متغیر بر را متغیرها دیگر اثرات که کنندهتنظیم یک عنوانبه
 بر است. شده توجه نیز دهدمی قرار خود تأثیر تحت وابسته
 بین ساختاري رابطه یک که است این بر فرض اساس، این

 گريمیانجی با پژوهشی خودمختاري و پژوهشی درگیري
 این کلی الگوي پژوهش، این در دارد. وجود تحصیلی معناي
 یا و متغیرها این بین غیرمستقیم و مستقیم روابط و روابط
 درگیري بین رابطه در تحصیلی معناي گريمیانجی
 واقع، در دشومی آزمون پژوهشی، خودمختاري و پژوهشی

 پرسش این به پاسخ دنبال به پژوهشگر تحقیق، این در
 خودمختاري بارةدر شده فرض ساختاري مدل آیا که است

 تحصیالت دانشجویان هايویژگی به توجه با پژوهشی،
  خیر؟ یا شودمی تأیید ،تکمیلی
  
 پژوهش روش
 .است همبستگی نوع از توصیفی حاضر، پژوهشروش 
 تکمیلی تحصیالت دانشجویان شامل آماري جامعه

 و ادبیات( مشهد فردوسی دانشگاه انسانی علوم هايدانشکده
 علوم ورزشی، علوم اسالمی، معارف و الهیات انسانی، علوم
-96 سال در اقتصادي) و اداري علوم شناسی،روان و تربیتی
 حسب بر گیري،نمونه روش بود.نفر  3199 تعدادبه  1395
 شد. تعیین ايسهمیه صورت به دانشکده و تحصیلی مقطع

 در جامعه حجم گرفتن نظر در با نمونه حجم همچنین
 فرد 221کوکران فرمول از استفاده با مختلف هايدانشکده

 بودن مخدوش علت به نامهپرسش 4 تعداد که شد برآورد
 بنابراین ،شد بررسی نامهپرسش 217 تعداد و گذاشته کنار
   .است درصد 98/0 پژوهش این در نامهپرسش بازگشت نرخ

  
  هاداده آوريجمع ابزارهاي
  دانشجویان پژوهشی درگیري ساختهمحقق نامهپرسش

 همپوشانی دنکر مشخص و نظري هايبنیان بنديجمع با
 لینن نظري مدل زمینه این در مرتبط هاينظریه و موجود
 لینن گرفت. قرار نامهپرسش ساخت مبناي پینتریچ و برینک
 انگیزشی و شناختی رفتاري، مؤلفه سه از پینتریچ و برینک

 درگیري ،آنان اعتقاد به اند.کرده یاد تحصیلی درگیري بارةدر
 با برخورد در فراگیران مشاهده قابل رفتارهاي رفتاري،
 درخواست و پایداري تالش، مانند هاییمؤلفه و است تکالیف
 شامل شناختی درگیري شود.می شامل را دیگران از کمک
 براي فراگیران توسط که است پردازش فرایندهاي انواع

 فراشناختی و شناختی راهبردهاي و دشومی استفاده یادگیري
 نشانگرهاي شامل نیز عاطفی درگیري گیرد.برمی در را

 سازيشبیه قاعده به توجه با است. عاطفه و ارزش عالقه،
 شناختی، قلمرو سه (در ارزیابیشدة  پذیرش روش یک که

 ساخت حوزه در (INASCL, 2011) رفتاري) و عاطفی
 سه با که اينامهپرسش ساخت به است روانی هايسازه
 فرهنگی شرایط با متناسب رفتاري و عاطفی شناختی، مؤلفه
 ابتدا که صورتبدین شد. اقدام پژوهش آماري جامعه
 درگیري شناختی، (درگیري پژوهشی درگیري هايمؤلفه

ها آن با متناسب هايگویه و رفتاري) درگیري و انگیزشی
 هاگویه بودن مناسب براي نظرصاحب افراد از و طراحی
 تنظیم هاییگویه ها،مؤلفه اساس بر سپس شد. گرفته کمک

 کلیه نمره آن ازپس شد. اجرا مقدماتی مطالعه یک در و
 وسیله به که هاییگویه و شدند spss افزارنرم وارد هاگویه
 که هایی(عبارت شدند داده تشخیص نامناسب افزارنرم

 پایین را واریانس داده، کاهش را نامهپرسش پذیرياعتماد
 دارند) آزمون کل نمره با منفی همبستگی و آورده
 و نظري مبانی باها آن انطباق با و شد گذاريعالمت
 موازي سؤاالت اینکه از مشاور، و راهنما اساتید نظر دریافت
 يایفا شده بررسی هايخصیصه سنجش در نامهپرسش
 ندارد، اثري نامهپرسش روایی برها آن حذف و دهکر نقش

 سؤاالت این ،نهایی اجراي مرحله در و شد حاصل اطمینان
 نهایت در شد. حذف نامهپرسش سؤاالت مجموعه از
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 همراه نامهپرسش یک قالب در و مشخص نهایی هايگویه
   شد. تنظیم هاآزمودنی براي آن تکمیل راهنماي با

 مقیاس روایی به دست آوردن منظوربه پژوهش این در
 از محتوایی، روایی بر عالوه دانشجویان پژوهشی درگیري
 براي همچنین و تأییدي عاملی تحلیل شیوه به سازهروایی

 استفاده کرونباخ آلفاي از نامهپرسش پایایی به دست آوردن
   شد.

 از نفر 5 از نظرسنجی با ،نامهپرسش محتوایی روایی
 اجراي در سپس و دبه دست آم تحقیق روش متخصصین

 ترجمه اشکاالت دانشجویان، از نفر 30 روي مقدماتی
 دانشجویان از نفر 217 روي نهایی اجراي در و شد برطرف

 شیوه د،ش اجرا مشهد فردوسی دانشگاه تکمیلی تحصیالت
 لیکرت طیف روي بر ايدرجه 5 مقیاس اساس بر دهیپاسخ
 که تعیین شده موافق) (کامال 5 تا مخالف) (کامال 1 از که

   دهد.می نشان را آیتم هر با شخص هر موافقت درجه
 برازش بررسی منظور به تاییدي: عاملی تحلیل

 درجه به کاي مجذور نسبت هايشاخص از عاملی هايمدل
 تاکر شاخص )،NFI( بونت بنتلر شاخص )،df/2χ( آزادي
 شاخص و )NNFI( برازندگی نشده نرم شاخص یا لویز
 شد استفاده )RMSEA( تقریب مجذورات میانگین ریشه
   .شودمی مشاهده )1( جدول در آن نتایج که

 هايشاخص از استفاده با تاییدي عاملی تحلیل در
 د.شومی بررسی و آزمون ابزار روایی و برازش باال جدول
 عددي آزادي درجه بر بخش دو خی شاخص چنانچه
 زمانی همچنین است. مطلوب شود، مشاهده 3 از ترکوچک

 کمتر تقریب مجذورات میانگین خطاي ریشه که
)RMSEA( قبولی قابل برازش مدل و تحلیل باشد، 1/0 از 
 اندازه، هر و )1386 همکاران، و (فرزاد دهدمی گزارش را

 یک به NNFI و GFI، AGFI، NFI، CFI هايشاخص

 با د.دار داللت الگو ترمطلوب برازندگی بر شود، ترنزدیک
 شاخص ،باال جدول در آمده دست به هايشاخص به توجه
 و است آمده دسته ب 64/2 آزادي درجه بر بخش دو خی

 و GFI، AGFI، NFI، CFI برازش هايشاخص مقادیر
NNFI است آن بیانگر که دارند قرار یک تا نود دامنه در 

 اند.دهبه دست آور را الزم استانداردهاي هاشاخص این که
 و است داشته خوبی برازش مدل که گفت توانمی بنابراین
 برخوردار سازه روایی از ساخته محقق ابزار و شودمی تایید
   .است

  پژوهشی خودمختاري نامهپرسش
 همپوشانی دنکر مشخص و نظري هايبنیان يبندجمع با

 نظریه ویژهبه زمینه این در مرتبط هاينظریه و موجود
 زمینه در شده ارائه تعاریف همچنین و گريخودتعیین

 انتخاب، توانایی انتخاب، آزادي هايمؤلفه ،خودمختاري
 شد. استخراج خودآگاهی و پذیريمسئولیت ارزیابی، قدرت
 پژوهشی خودمختاري هايمؤلفه ابتدا که صورتبدین
 ارزیابی، قدرت انتخاب، توانایی انتخاب، (آزادي

ها آن با متناسب هايگویه و خودآگاهی) و پذیريمسئولیت
 هاگویه بودن مناسب براي نظرصاحب افراد از و طراحی
 تنظیم هاییگویه ها،مؤلفه اساس بر سپس شد. گرفته کمک

 کلیه نمره آن از پس شد. اجرا مقدماتی مطالعه یک در و
 وسیلهبه که هاییگویه و شدند spss افزارنرم وارد هاگویه
 که هایی(عبارت نددش داده تشخیص نامناسب افزارنرم

 پایین را واریانس داده، کاهش را نامهپرسش پذیرياعتماد
 دارند) آزمون کل نمره با منفی همبستگی و آورده
 و نظري مبانی باها آن انطباق با و شدند گذاريعالمت
 موازي سؤاالت اینکه از مشاور، و راهنما اساتید نظر دریافت
 يایفاشده  بررسی هايخصیصه سنجش در نامهپرسش
 ندارد، اثري نامهپرسش روایی برها آن حذف و دهکر نقش

 هاي نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تأییدي درگیري پژوهشیشاخص .1جدول 
 2χ  Df /df2χ RMSEA  GFI AGFI NFI CFI NNFI مدل

 92/0 95/0 92/0 90/0 92/0 086/0 64/2 399 19/1057 عاملی 3

 هاي نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تأییدي مقیاس خودمختاري پژوهشیشاخص .2 جدول
 2χ  Df /df2χ RMSEA  GFI AGFI NFI CFI NNFI مدل

 92/0 95/0 93/0 90/0 91/0 073/0 29/2 402 50/922 پنج عاملی
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 از سؤاالت این نهایی اجراي مرحله در و شد حاصل اطمینان
   شدند. حذف نامهپرسش سؤاالت مجموعه
 محتوایی روایی نامهپرسش روایی به دست آوردن براي

 ،نامهپرسش پایایی به دست آوردن براي و سازه روایی و
 محتوایی روایی شد. استفاده کرانباخ آلفاي ضریب
 روش متخصصین از نفر 5 از نظرسنجی با نامهپرسش
 30 روي مقدماتی اجراي در سپس وبه دست آمد  تحقیق
 اجراي در و شد برطرف ترجمه اشکاالت دانشجویان، از نفر

 تکمیلی تحصیالت دانشجویان از نفر 217 روي نهایی
 اساس بر دهیپاسخ شیوه .دش اجرا مشهد فردوسی دانشگاه
 (کامال 1 از که لیکرت طیف روي بر ايدرجه 5 مقیاس

 هر موافقت درجه که تعیین شد موافق) (کامال 5 تا مخالف)
   دهد.می نشان را آیتم هر با شخص

 برازش بررسی منظور به تاییدي: عاملی تحلیل
 درجه به کاي مجذور نسبت هايشاخص از عاملی هايمدل
 تاکر شاخص )،NFI( بونت بنتلر شاخص )،df/2χ( آزادي
 شاخص و )NNFI( برازندگی نشده نرم شاخص یا لویز
 استفاده )RMSEA( تقریب مجذورات میانگین ریشه
   .شودمی مشاهده )2( جدول در آن نتایج که گردید
 هايشاخص از استفاده با تاییدي عاملی تحلیل در
 د.شومی بررسی و آزمون ابزار روایی و برازش باال جدول
 عددي آزادي درجه بر بخش دو خی شاخص چنانچه
 زمانی همچنین است. مطلوب شود، مشاهده 3 از ترکوچک

 کمتر تقریب مجذورات میانگین خطاي ریشه که
)RMSEA( قبولی قابل برازش مدل و تحلیل باشد، 1/0 از 
 اندازه، هر و )1386 همکاران، و (فرزاد دهدمی گزارش را

 یک به NNFI و GFI، AGFI، NFI، CFI هايشاخص
 با د.دار داللت الگو ترمطلوب برازندگی بر شود، ترنزدیک
 شاخص فوق، جدول در مدهآ دست به هايشاخص به توجه
 و است آمده دسته ب 29/2 آزادي درجه بر بخش دو خی

 و GFI، AGFI، NFI، CFI برازش هايشاخص مقادیر
NNFI است آن بیانگر که دارند قرار یک تا نود دامنه در 

 اند.دهبه دست آور را الزم استانداردهاي هاشاخص این که
 تایید و است داشته برازش مدل که گفت توانمی بنابراین

   .است برخوردار سازه روایی از ساخته محقق ابزار و شودمی
  

  تحصیلی معناي نامهپرسش
 یک نامهپرسش این ):MOE( تحصیلی معناي نامهپرسش
 است تحصیل معنی گیرياندازه براي دهیخودگزارش ابزار

 طراحی )2006( 1اسمیت و کینگ -هندرسون توسط که
 از متشکل و گویه 86 شامل و رودمی کار بهو  است شده
 نشان را خاصی تحصیل معنی مؤلفه هر است. مؤلفه 10
 هامؤلفه این از کدام هر در نمره بیشترین کسب و دهدمی
 هايمؤلفه است. فرد توسط معنی آن اولویت دهندهنشان
 5( استقالل گویه)؛ 11( حرفه از عبارت نامهپرسش این

 گویه)؛ 11( خود گویه)؛ 10( یادگیري گویه)؛ 3( آینده گویه)؛
 8( پیرامون دنیاي گویه)؛ 12( اجتماعی گویه)؛ 3( بعدي گام

 است. گویه) 11( رهایی و گویه) 12( روانی فشار گویه)؛
 کم، خیلی شامل لیکرتی مقیاس یک در هاگویه به پاسخ
 ،1 هاينمره ترتیب به که است زیاد خیلی زیاد، متوسط، کم،

 این پایایی یابند.می اختصاص گزینه هر به 5 ،4 ،3 ،2
 نظر از و است شده گزارش 91/0 تا 77/0 از نامهپرسش
 سازه روایی کهطوريبه شود؛می تأیید مقیاس این نیز روایی
 قبول قابل و شده محاسبه عاملی تحلیل از استفاده با آن

 اسمیت و کینگ -هندرسون است، رسیده تأیید به آن بودن
 احمدیان و حسنی زادگان،عیسی پژوهش در ).2006 (
 با برابر کرونباخ آلفاي از استفاده با آن درونی اعتبار )1388(

 پژوهش در که است ذکر به الزم است. آمده دستبه 79/0
 خویشتن رشد یادگیري، آینده، استقالل، هايمؤلفه از حاضر

 یاد شده هايمؤلفه زیرا شد؛ خواهد استفاده اجتماعی و
 که رسدمی نظر به و هستند تحصیل از مثبتی معناي داراي
 باشند. دانشجویان پژوهشی درگیري تأثیر تحت بیشتر
 از استفاده با مقیاس کل پایایی و هامؤلفه تک تک پایایی
 و 85/0 ،89/0 ،89/0 ،80/0 ،83/0 به ترتیب ،آلفا روش

   آمد. دسته ب 94/0
  

  پژوهش هايیافته
 پژوهشی، درگیري مقیاس کل معیار انحراف و میانگین
 برابر ترتیب به پژوهشی خودمختاري و تحصیلی معناي

 67/11 و 23/110 ،09/24 ،36/130 ،14/12 ،53/105
   .است
 علی، الگوهاي تحلیل و تجزیه مبناي اینکه به توجه با

 متغیرهاي همبستگی ماتریس است. همبستگی ماتریس
   است. شده ارائه 3 جدول در ،شده بررسی

                                                
1. Henderson-King & Smith  
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نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین 
ضریب همبستگی برابر  ،درگیري پژوهشی و معناي تحصیلی

)21/0=xyr 02/0؛=p بین درگیري پژوهشی و ،(
؛ xyr=50/0(ضریب همبستگی برابر  ،خودمختاري پژوهشی

0001/0p= پژوهشی)، بین معناي تحصیلی و خودمختاري، 
  . است) p=004/0؛ xyr=19/0(ضریب همبستگی برابر 

بینی متغیر الگوي برازش شده پیش 1شکل 
  دهد.خودمختاري پژوهشی دانشجویان را نشان می

 ،در میان متغیرهاي موجود در الگو ،1مطابق با شکل 
) بیشترین اثر مستقیم را بر 64/0درگیري پژوهشی (

هاي برازندگی الگوي خودمختاري پژوهشی دارد. مشخصه
  ده است.مآ 6تحلیل مسیر در جدول 

 .1 هايشاخص از عاملی هايمدل برازش بررسی براي
 بونت -بنتلر شاخص .2 ؛آزادي درجه به کاي مجذور نسبت

)NFI( برازندگی نشده نرم شاخص یا لویز -تاکر و 
)NNFI( تقریب مجذورات میانگین ریشه شاخص .3 و 
)RMSEA( دیگر معیارهاي و GFI، NFI، IFI، CFI 

 RMSEA شاخص که صورتی در است. شده استفاده
 سطح در آمده دسته ب p-value و بوده 1/0 از ترپایین

 (هومن، دشومی تأیید مدل برازش باشد، معنادار 05/0
 df روي chi-square تقسیم حاصل اگر همچنین، ).1387

 که دشومی تأیید مؤکداً مدل برازش باشد، کمتر 3 مقدار از
 بنابراین است 52/2 با برابر ،تقسیم این حاصل مدل این در
 اند.ردهآو به دست را الزم نصاب حد شاخص دو این

 ،GFI شاخص چهار مقادیر که این به توجه با همچنین

  درگیري پژوهشی، معناي تحصیلی و خودمختاري پژوهشینتایج ضریب همبستگی بین  .3جدول 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  
 درگیري .1

  پژوهشی
1                                

 درگیري. 2
   شناختی

85/0**  1                              

 درگیري. 3
   عاطفی

83/0**  50/0**  1                            

 درگیري. 4
   رفتاري

83/0**  54/0**  63/0**  1                          

 معناي .5
  تحصیلی

21/0**  18/0**  11/0  25/0**  1                        

                      1  **69/0  **31/0  10/0  **22/0  **25/0  استقالل .6
                    1  **59/0  **63/0  **22/0  03/0  04/0  10/0  آینده .7
                  1  **48/0  **50/0  **86/0  **24/0  12/0  **18/0  **21/0  یادیگري. 8
 رشد. 9

   خویشتن
15/0*  12/0  09/0  16/0*  83/0**  38/0**  40/0**  71/0**  1                

              1  **52/0  **50/0  **33/0  **42/0  **76/0  11/0  05/0  *13/0  12/0  اجتماعی. 10

            1  **25/0  08/0  *14/0  07/0  **20/0  **19/0  **48/0  **34/0  **43/0  **50/0 خودمختاري 11
 آزادي. 12

  انتخاب
29/0**  25/0**  12/0  36/0**  21/0**  24/0**  13/0**  22/0**  12/0  11/0  62/0  1          

 توانایی. 13
  انتخاب

31/0**  25/0**  25/0**  29/0**  19/0**  20/0**  11/0  07/0  08/0  27/0**  69/0**  39/0**  1        

      1  **50/0  **39/0  **82/0  **29/0  **19/0  **25/0  *15/0  **24/0  **29/0  **52/0  **42/0  **55/0  **60/0   خودآگاهی. 14
 قدرت .15

  ارزیابی
37/0**  32/0**  25/0*  37/0**  12/0  11/0  02/0  07/0  05/0  21/0**  78/0**  34/0**  51/0**  58/0**  1    

 مسئولیت. 16
  پذیري

28/0**  24/0**  21/0**  25/0**  03/0  03/0  08/0  04/0  09/0  08/0  78/0**  30/0**  35/0**  56/0**  51/0**  1  

**p<0/01     *p<0/05 

 نیکویی برازش براي مدل پیشنهاديهاي شاخص .4 جدول
  df2χ  RMSEA  GFI AGFI RMR NFI  CFI  IFI/  هاي برازششاخص
  96/0 96/0 95/0 06/0  92/0 94/0 084/0  52/2  مقدار

 تأیید تأیید تأیید تأیید تأیید  تأیید  تأیید  تأیید
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AGFI، NFI، IFI و CFI باالتر هستند مطلوبی حد در) 
 توانمی است، 08/0 از کمتر RMR همچنین و )90/0 از

 در باشد.می هاداده با مناسبی برازش داراي مدل گفت
 سطح و کل غیرمستقیم، مستقیم، اثر ضرایب ،5 جدول

   است.مده آ پژوهش متغیرهاي بین معناداري
 بین ،شودمی مالحظه 5 جدول در که طور همان
 ۀرابط یک پژوهشی خودمختاري و پژوهشی درگیري
 ، β=42/0( کلی رابطه و )β ، 68/5=t=64/0( مستقیم

28/4=t( مستقیم غیر رابطه اما ؛دارد وجود )04/0=β ، 
81/0=t( معناي و پژوهشی درگیري بین ندارد. وجود 

 کل رابطه و )β ، 52/3=t=30/0( مستقیم رابطه تحصیلی
)30/0=β ، 58/3t=( و تحصیلی معناي بین اما دارد وجود 

 و )=β ، 58/1t=12/0( مستقیم رابطه پژوهشی خودمختاري
   ندارد. وجود )β ، 62/1=t=12/0( کل رابطه

  
  

  بحثو  گیرينتیجه
 و عملکرد بر پژوهشی خودمختاري اهمیت به توجه با

 نظر در با همچنین و پژوهش انجام براي دانشجویان پیشبرد
 خودمختاري بر فردي درون متغیرهاي تعامل و ریتأث گرفتن

 درگیري نقش بررسی حاضر پژوهش اصلی هدف ،پژوهشی
 میانجی متغیر طریق از پژوهشی خودمختاري بر پژوهشی
 متغیر میان این در که بود دانشجویان تحصیلی معناي
 آینده، استقالل، هايمولفه شامل تحصیلی معناي میانجی
 مقیاس همچنین بود. اجتماعی و خویشتن رشد یادگیري،

  برآورد ضرایب معیار شده اثر مستقیم، غیر مستقیم و کل الگو .5جدول 
  اثر کل  اثرغیر مستقیم  اثر مستقیم  مسیر

  **42/0  04/0  **64/0  خودمختاري پژوهشی ←درگیري پژوهشی 

  **30/0  -  **30/0 معناي تحصیلی ←درگیري پژوهشی 

 12/0  - 12/0 خودمختاري پژوهشی ←معناي تحصیلی

 ي درگیري پژوهشی با خودمختاري پژوهشیدر الگو معناداري آنهاثرات مستقیم موجود، ضرایب مسیر و . ا1 شکل
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 درگیري مولفه سه شامل دانشجویان پژوهشی درگیري
 پژوهشی خودمختاري مقیاس و عاطفی و رفتاري شناختی،

 خودآگاهی، انتخاب، توانایی انتخاب، آزادي مولفه پنج نیز
 در گرفت.برمی در را پذیريمسئولیت و ارزیابی قدرت
 معادالت الگوي طریق از شده یاد روابط حاضر پژوهش
 داد نشان 1 شکل به توجه با نتایج شد. آزمون ساختاري
 تجربی و نظري مبانی داراي که پژوهش پیشنهادي الگوي
نیز  و مدل ترتیب این به دارد. برازش هاداده با است قوي
 درگیري بین شد. دییتأ پژوهش اصلی و اول فرضیه
 وجود مستقیم ۀرابط یک پژوهشی خودمختاري و پژوهشی

 وجود تحصیلی معناي طریق از مستقیم غیر رابطه اما ؛دارد
 رابطه تحصیلی معناي و پژوهشی درگیري بین ندارد.

 خودمختاري و تحصیلی معناي بین اما ؛دارد وجود مستقیم
   ندارد. وجود مستقیم رابطه پژوهشی
 خود ۀگرانمیانجی نقش تحصیلی معناي پژوهش این در

 بین رابطه میزان که معنی این به نکرد. ایفاء خوبی به را
 خودمختاري با آن هايمقیاسخرده و پژوهشی درگیري
 تأثیر تحت آن هايمقیاسخرده و دانشجویان پژوهشی
 به توجه با گرفت. نخواهد قرار فرد تحصیل معناي از ادراك
 با پژوهش نتایج مقایسه قسمت این در که حالی در امر، این

 این نتایج دارد، ضرورت زمینه این در مشابه هايپژوهش
 برخی در که هاییپژوهش با و کلی صورت به پژوهش
 چند هر عبارتی به است. شده مقایسه است مشابه جهات
 هایافته این از بتواند که مرتبطی کامال پژوهشی پیشینه
 و عقلی شواهد با هایافته این ولی نشد یافت کند، حمایت
   است. سازگار تجربی

 پژوهشی درگیري )g( گاما ریمس بیضر داد نشان نتایج
 لحاظ به ریمس نیا که بود )64/0( پژوهشی خودمختاري به
به طور  که پژوهشی پیشینه، مرور در بود. دارامعن يآمار

 خودمختاري و پژوهشی درگیري با ارتباط در مستقیم
 این حال این با است نگرفته صورت باشد در ارتباط پژوهشی
 همسو زیر هايیافته با جهات برخی از توانمی را یافته

 با خود پژوهش در )2005( 1ماریان و رات دویی دانست.
 تالش میزان که دادند نشان مسیر تحلیل روش از استفاده
 و دارد مثبت و مستقیم اثر تحصیلی پیشرفت بر آموزاندانش
 باالتر سطح و بهتر یادگیري با شاختی درگیري باالتر سطوح

                                                
1. Dupeyrat & Mariné 

 به ؛1985 (شانک، پژوهش همچنین است. همبسته پیشرفت
 با خودکارآمدي که داد نشان )1999 پنتریچ، از نقل
 که آموزانیدانش و دارد ارتباط تحصیلی درگیري هايمؤلفه

 فراشناختی و شناختی راهبردهاي از هستند توانا معتقدند
 براي که کسانی با مقایسه در و کنندمی استفاده بیشتري
 آزادي و پایداري ندارند، اعتماد خود توانایی به تکالیف انجام
 -شالتر دیویس، دهند.می نشان خود از بیشتري عمل

 این به خود پژوهش در )2008( ،2جوسکی اندرز و بروینینگ
 (مانند تحصیلی پیشرفت عینی هايشاخص که رسیدند یافته
 در مداومت و استقالل و درسی تکالیف اتمام کالسی، نمرات
 هستند. آموزاندانش رفتاري درگیري محصول تکلیف) انجام
 درگیري، بین که داد نشان )2004( 3کونل و کلم تحقیق
 مختلف سطوح در ايمدرسه تکالیف در استقالل و کامیابی
 با را یافته این توانمی همچنین دارد. وجود تنگاتنگی ارتباط
 در آنان دانست ناهمسو )2002( اسنیدر پژوهش یافته

 آموزش برنامه در شدن خودمختار اثرات خویش پژوهش
 براي عاطفی مشکالت با آموزاندانش در را انفرادي

 .ندکرد بررسی انفرادي آموزش برنامه جلسات در برخوردشان
 جلسات این در آموزاندانش شرکت دادکه نشان مطالعه این
   شود.میها آن تحصیلی عملکرد افزایش باعث
 مستقیمی اثر پژوهشی درگیري که یافته این تبیین در

 درگیري که گفت توانمی دارد پژوهشی خودمختاري بر
 است. رفتاري) و شناختی (عاطفی، بعد سه داراي پژوهشی
 جمله از هیجانی رشد دارند اعتقاد نظرانصاحب از بسیاري

 تحصیلی عملکرد و شرفتیپ در که است متغیرهایی
 رشد به باید یادگیري، نحوه در یلهست براي مؤثراست.
 و عواطف میان رابطه تا داشت توجه یادگیرنده هیجانی
 همچنین ).2009 ،4هالک (گرین کرد دركبهتر  را یادگیري

 اعمالی انجام به دانشجویان درآن که رفتاري درگیري در
 برداري،یادداشت درس، کالس در منظم حضور مثل

 با مواجه هنگام پایداري سوال، طرح ها،فعالیت در مشارکت
 کالس از خارج موضوعی به مربوط فعالیت مشکل،

 پژوهی تکالیف و هافعالیت با مستقیم صورته ب و پردازندمی
 شوندمی درگیر آن در موفقیت براي الزم هاينیازپیش یا

                                                
2. Davis, Shalter-Bruening & Andrzejewski   
3. Klem, & Connell 
4. Green halgh 
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 را فرد تجارب که شناختی درگیري و )1993 ولکل، و (فین
 را فرد تفکر مسئله حل هايموقعیت در و گیردبرمی در

 دارد دنبال به را حافظه بهتر عملکرد و کندمی هدایت
 عملکرد از تا کنندمی کمک افرد به )2009 (الرکین،
   باشند. برخوردار باالتري تحصیلی
 معناي به پژوهشی درگیري )g( گاما ریمس بیضر
 دارامعن يآمار لحاظ به ریمس نیا هک بود )30/0( تحصیلی

 زادگان؛عیسی هايپژوهش نتایج با حدودي تا یافته این .دبو
 گرولینگ و ریان )،1392( میالن مروئی و منیع میکائیلی

  است. هماهنگ )1986(
 درگیري در که آنجا از گفت توانمی یافته این تبیین در
 در منظم حضور مثل اعمالی انجام به دانشجویان پژوهشی
 طرح ها،فعالیت در مشارکت برداري،یادداشت درس، کالس
 به مربوط فعالیت و مشکل با مواجه هنگام پایداري سوال،

 با مستقیم صورته ب و پردازندمی کالس از خارج موضوعی
 براي الزم هاينیازپیش یا پژوهی تکالیف و هافعالیت
 چنین)، 1993 لکل، و (فین شوندمی درگیر آن در موفقیت
 به عملی صورت به را پژوهش هايگام و مراحل افرادي
 الزم ابزارهاي و هاتوانایی ها،مهارت از رسانند،می انجام
 آگاه پژوهش امر انجام در بیشتر چه هر توفیق براي
 پژوهش انجام در خویش قوت و ضعف نقاط به دند،شمی
 خویش ضعف نقاط ترمیم براي هاییتصمیم و ببرندمی پی
 مستقیم درگیري از که هاتوانایی و هاآگاهی این گیرند.می
 ها،چالش به تواندمی شودمی حاصل هافعالیت و تکالیف در

 پژوهش که هاییتشویق و هاموفقیت ها،پیشرفت ها،فرصت
 به و ردبب پی آورد ارمغان به افراد براي تواندمی تحصیل و

   .بدیا دست کردن تحصیل از مثبتی معناي و تفسیر
 خودمختاري به تحصیلی معناي از β ریمس بیضر
 معنادار يآمار لحاظ به مقدار نیا که بود )12/0( پژوهشی

 ارتباط در مستقیمبه طور  که پژوهشی پیشینه مرور در نبود.
 باشد در ارتباط پژوهشی خودمختاري و تحصیلی معناي با

 از توانمی را یافته این حال این با ؛است نگرفته صورت
 ،1آشر و پارکر دانست. ناهمسو زیر هايیافته با جهات برخی

 نارسایی که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش در )1993(
 تحصیلی عملکرد بر منفی تاثیر اجتماعی هايمهارت در

 کندمی تشدید را یادگیري مشکالت گذارد،می آموزاندانش
                                                
1. Parker & Asher 

 و وانگ چن، انجامد.می سازگاري مشکالت بروز به غالبا و
 اجتماعی رفتار رابطه بررسی به خود مطالعه در )2001( 2چن
 هايپایه آموزاندانش از نفر 286 در تحصیلی پیشرفت و

 از آنان تحقیق نتایج پرداختند. هفتم و ششم پنجم، چهارم،
 اجتماعی، رهبري و تحصیلی پیشرفت میان مثبتی رابطه
 روابط و ورزيجرئت اجتماعی مهارت ناکامی، تحمل
 منفی رابطه همچنین و داشت حکایت همساالن با دوستانه
 هايناسازگاري پرخاشگري، و تحصیلی پیشرفت میان

 تحقیق داد. نشان را همساالن با نامطلوب روابط و تحصیلی
 پیشرفت که داد نشان )2001( 3انیل و ویدمن پارك، ولش،

 دارد. مستقیمی ارتباط افراد اجتماعی قابلیت با تحصیلی
 داد نشان )1385( مرادي و بیرامی پژوهش نتایج همچنین

 مندي،تئجر نگرش، اجتماعی، هايمهارت آموزش که
 بهبود را آموزاندانش خودکارآمدي و استرس مدیریت
 هاپژوهش ،گفت توانمی یافته این تبیین در است. بخشیده
 تفاوت تحصیل معنیبارة در هانسل بین که اندداده نشان
 به را تحصیل ترقدیمی نسل که صورت بدین ؛دارد وجود
 یک عنوان به را آن میانساالن ارزشمند، فعالیت یک عنوان
 به را آن ترهاجوان و وسیله -هدف عنوان به و فرصت
 اندکرده توصیف شدن استخدام براي امتیازي عنوان

 که آنجا از ).1995 ،4کاپیال و هاتسونین (آنتیکانین،
 نوع ندهست جامعه هر جوان قشر از هادانشگاه دانشجویان

 استخدام براي ۀوسیل صرفا تواندمی تحصیل بهها آن نگاه
 از و باشد زندگی گذران براي اقتصادي منبعی و شدن
 درها آن موفقیت بر تواندمی تحصیل معناي که تاثیري
 مؤثر متغیرهاي و عوامل و پژوهشی و تحصیلی هايفعالیت

 چندانداشته باشد  پژوهشی خودمختاري مانندها آن بر
  باشند. نداشته آگاهی
 به توانمی پژوهش این هايمحدودیت جمله از
 هايهزینه دلیل به پژوهشگر .1 کرد: اشاره زیر هاينمونه
 به را نمونه مطالعه مورد موضوع اجرا، بودن گیروقت و زیاد

 .2 د.کر محدود فردوسی دانشگاه انسانی علوم هايدانشکده
 از اطمینان نبود پژوهش، هايداده گردآوري در که آنجا از

 دارد، وجود تحقیق در کنندگانمشارکت دقیق گزارش
                                                
2. Chen, Wang & Chen 
3. Welsh, Parke, Widaman, & Oneil 
4. Antikain, A.; J. Houtsonen; H. Huotelin & J. Kam-

pala 
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 آن نتایج و هاداده آوريجمع در که است ممکن بنابراین
 نتایج تفسیر که است شایسته رواین از ؛باشد شده سوگیري

 هانامهپرسش هايپرسش زیاد تعداد .3 یرد.گ انجام احتیاط با
 دقت میزان بر که انجامید آن اجراي زمان شدن طوالنی به

   .است نبوده ریتأثبی کنندگانشرکت هايپاسخ
  

  کاربردي پیشنهادهاي
 بر گذارریتأث و مهم عاملی پژوهشی درگیري. 1

 هرچه رواین از .است دانشجویان پژوهشی خودمختاري
 (از بیشتري پژوهشی درگیري و اشتیاق از دانشجویان

 پژوهش انجام براي عاطفی) و رفتاري شناختی، نظر
 نظر از بیشتري خودمختاري تبع به باشند برخوردار
 اهمیت و نقشبه  باید رو،این از داشت. خواهند پژوهش
 دانشجویان پژوهشی خودمختاري در پژوهشی درگیري

  .کرد توجه را
 يخودمختار در پژوهشی درگیري نقش به توجه با. 2

 پیشنهاد هادانشگاه علمی هیئت اعضاي به ،پژوهشی
 به سنتی هايروش از آموزش و تدریس در که شودیم

   کنند. حرکت فراگیرمحور و فعال هايروش سمت

  
 منابع

 و محسن سنگلجی، بابایی هیمن؛ خضرآبادي، جواد؛ اي،اژه
 حمایت بین روابط ساختاري الگوي .)1390( جواد امانی،

 شناختیروان نیازهاي معلم، شده ادراك خودمختاري از
 _ علمی فصلنامه تالش. و درونی انگیزش اساسی،
   .55 - 47 .4)2( شناختی سالمت در پژوهش پژوهشی

 و تعلیم در انگیزش ).1385( دیل شانک اچ؛ و پینتریچ آر؛ پال،
 شهرآراي. مهرناز راهکارها. و تحقیقات ها،نظریه تربیت:
   علم. انتشارات تهران:

 ).1392( ستار کیخاونی، زینب؛ سهرابی، حمید؛ نژاد،تقی
 مروري. ايمطالعه پرستاري: در استقالل مفهوم تحلیل
  .43-37):2( 21 .ایالم پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله
 در شخصیت نظام تجربی بررسی ).1380( مسعود چلبی،
 و هنر فرهنگ، پژوهشی موسسه انتشارات تهران: ن.ایرا

   ارتباط.
 مشکالت ).1391( یاسمین عابدینی، ؛محمد فرد،خدایاري

 دانشگاه انتشارات تهران: جوانان. و نوجوانان سالمتی
   دوم. چاپ تهران،

بینی پیشرفت تحصیلی ). ارائه مدل پیش1393( داودي، سمیه
زبان انگلیسی با تأکید بر نقش خودکارآمدي تحصیلی، 

فصلنامه پژوهش درگیري شناختی، انگیزشی و رفتاري. 
  .76-70، 1)4( ،در یادگیري آموزشگاهی و مجازي

 ).1388( لیال احمدیان، محمد؛ حسنی، علی؛ زادگان،عیسی
 ،2)7( ،فرهنگ راهبرد تحصیل. معناي و دانشجویان

148 -165.  
 شناسانهآسیب بررسی ).1387( ژاله کیانی، و ایراندخت فیاض،

 - علمی فصلنامه دانشجویان. غیرمنطقی باورهاي
   .117-99 ،1 )4( ،فرهنگ راهبرد پژوهشی

. نقش )1393( مظلومیان؛ رستگار؛ صیف و قربان جهرمی
شناختی بین پیشرفت باورهاي انگیزشی و درگیري 

(الگوي تحلیل).  تحصیلی فعلی تحصیلی قبلی و پیشرفت
 فصلنامه پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي،

)4(1،43 -53.  
 ).1390( نصراهللا سید سجادي، محمد؛ خبیري، مهران؛ میزانی،

 تربیت ارشد کارشناسی دانشجویان هايتوانایی بررسی
 نامه.پایان نوشتن در استادان راهنمایی کیفیت و بدنی

 )،61( :عالی آموزش در ریزيبرنامه و پژوهش فصلنامه
111 -134.  
 ).1386( اهللانعمت اکبري، احمدرضا؛ نصر، محمدرضا؛ نیلی،

 کارشناسی دوره هاينامهپایان راهنمایی کیفیت بررسی
   .111-122 ،24 )14( ،رفتار دانشور فصلنامه ارشد.
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