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  چکیده
 انمی رابطه در پژوهشی روحیۀ ايواسطه نقش بررسی پژوهش این هدف
 در پژوهشی خودکارآمدي با تحصیلی فشارآورهاي و انگیزشی هايگیريجهت
 روش بود. پژوهش متغیرهاي بین روابط براي علّی مدل یک ارائۀ راستاي
 آماري جامعۀ و ساختاري معادالت مدل آزمون با همبستگی - توصیفی پژوهش،
 تحصیلی سال در میخوارز دانشگاه یکمیلت تحصیالت دانشجویان همۀ شامل

 براي کفایت قابل تعداد به آماري نمونۀ گروه انتخاب براي که بود 99-1398
 نفر 15 متغیر هر ازاي در )2016( بیاوجیان و لوهلین نظر به توجه با مدل آزمون
 تصادفی گیرينمونه روش از استفاده با نفر 280 شد. گرفته نظر در نمونه

 هايهنامپرسش از هاداده گردآوري منظوربه و شدند انتخاب ايچندمرحله
 )،1390( صالحی پژوهشی انگیزش )،1389( صالحی پژوهشی خودکارآمدي

 و کامکاري تحصیلی فشارآورهاي و )1395( همکاران و شیرزاد پژوهشی روحیۀ
 با ساختاري معادالت سازيمدل روش بهها تحلیل .شد استفاده )1389( همکاران
 مدل داد نشان نتایج .شدند انجام AMOS 24 آموس و SPSS 22 از استفاده

 دارد مطلوبی و مناسب برازش پژوهش این هايداده با پیشنهادي
)044/0=RMSEA، 99/0=GFI، 96/0=AGFI، 997/0=CFI.( 

 اثر داراي پژوهشی بیرونی انگیزش و پژوهشی درونی انگیزش هايگیريجهت
 پژوهشی انگیزگیبی بودند. پژوهشی خودکارآمدي و پژوهشی روحیۀ بر مثبت
 بر میمستقی اثر داراي اما بود؛ پژوهشی روحیۀ بر منفی و مستقیم اثر داراي

 و روحیه بر میمستقی اثر تحصیلی فشارآورهاي نبود. پژوهشی خودکارآمدي
 بر پژوهشی روحیۀ مستقیم اثر همچنین نداشتند. پژوهشی خودکارآمدي
 که داد نشان مسیرها غیرمستقیم نتایج بود. معنادار و مثبت پژوهشی خودکارآمدي

 روحیۀ گريجیمیان با پژوهشی انگیزگیبی و درونی انگیزش گیريجهت
 انگیزش گیريجهت اما دارند؛ پژوهشی خودکارآمدي بر غیرمستقیم اثر پژوهشی
 اثر پژوهشی روحیۀ گريجیمیان با تحصیلی فشارآورهاي و پژوهشی بیرونی

 نمرات پراکندگی از درصد 46 نداشتند. پژوهشی خودکارآمدي بر غیرمستقیم
 وسیله به پژوهشی خودکارآمدي نمرات پراکندگی از درصد 16 و پژوهشی روحیۀ
 با هایافته شد. تبیین تحصیلی فشارآورهاي و پژوهشی انگیزش هايگیريجهت
 عوامل تبیین براي مهم میوگا داشت خوانیهم قبلی مشابه هايپژوهش نتایج
 طراحی براي مناسب الگویی عنوان به همچنین و پژوهشی خودکارآمدي بر موثر
  .است پژوهش بر مؤثر جامع هايبرنامه

  
  کلیدي گانواژ
 خودکارآمدي پژوهشی، روحیۀ تحصیلی، فشارآورهاي انگیزشی، هايگیريجهت

  پژوهشی.

Abstract  
The aim of this study was to investigate the mediatory role 
of the research spirit in relationship between motivational 
orientations and academic stress, with research self-efficacy 
to illustrate the relationship between research variables in 
the causal model. The research population included all 
Graduate students of Kharazmi University in the academic 
year 2019-2020, that according to Loehlin & Beaujean, 
(2016), for sampling a statistical sample group with a suffi-
cient number for the model, 15 persons were considered for 
each variable, of which 280 people were selected using 
random multi-stage cluster sampling method. The instru-
ments for data gathering were: research self-efficacy ques-
tionnaire of salehi (2010), motivational orientations Ques-
tionnaire of salehi (2011), research spirit Questionnaire of 
shirzad & et al (2016) and the academic stress Question-
naire of kamkari & et al. (2010). The data were analysis by 
method structural equation modeling using softwares of 22-
SPSS and 24-AMOS. The results showed that the proposed 
model has a good fit with the data of this study (RMSEA = 
0.044, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, CFI = 0.997). The direc-
tions of internal research motivation and external research 
motivation had a positive effect on research spirit and re-
search self-efficacy. Research apathy had a direct and nega-
tive effect on research spirit; but it did not have a direct 
effect on research self-efficacy. Academic stressors had no 
direct effect on research morale and self-efficacy. Also, the 
direct effect of research spirit on research self-efficacy was 
positive and significant. Indirect results of the paths showed 
that the orientation, intrinsic motivation and research moti-
vation have an indirect effect on research self-efficacy me-
diated by research spirit; however, external research motiva-
tion and academic pressures mediated by research spirit did 
not have an indirect effect on research self-efficacy. 46% of 
the dispersion of research spirit scores and 16% of the dis-
persion of research self-efficacy scores were explained by 
research motivation orientations and academic pressures. 
The findings were consistent with the results of previous 
similar studies and are an important step in explaining the 
factors affecting research self-efficacy and also as a suitable 
model for designing comprehensive programs affecting 
research. 
 
Keywords 
Motivational Orientations, Academic Stressors, Research 
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  مقدمه
 جوامع ۀتوسع در عمده و اساسیهاي پایه از پژوهش انجام

 و میعل حرکت گونههیچ که نحوي به گردد؛می محسوب
 بنابراین نیست؛ پذیرامکان تحقیقات هپشتوان بدون منطقی
 و هادانشگاه وظایف ترینمهم از یکی پژوهش به پرداختن
 و دانش پیشبرد و ملی توسعه براي عالی آموزش مراکز
 بر افزون خود تحصیل اندور در دانشجویان و است فناوري
 نیز پژوهش انجام به ملزم آموزشی، واحدهاي گذراندن
 ،اخیرهاي سال در ).1391 کارشکی، و آبادي(بهمن هستند
 لیمیتک تحصیالت ۀبرنام از میمه بخش پژوهش انجام
 در توجه مورد هايمقوله ترینمهم از یکی و شده شمرده
 بر مبتنی آموزش موضوع به توجه نیز هادانشگاه آموزش
 و وکیلی زاده،(مهرعلی است آن اجراي چگونگی و پژوهش

 انجام توانمندي اساس، نمیه بر .)1390 پورحسینی،
 هايمهارت از یکی 1پژوهشی خودکارآمدي و پژوهش
 محسوب لیمیتک تحصیالت دانشجویان براي اساسی و مهم
 کمک بسیار پژوهش در دانشجو شدن ریدرگ به و شودمی
 مفهوم به توجه با ).1202 ،2کین و جاکوبز( کندمی

 هایشتوانمندي خصوص در فرد اعتقاد به که خودکارآمدي
 وظایف اجراي جهت شناختی و انگیزشی منابع بر تأکید با

ا گرددمی اطالق زمیآموفقیت  )؛1202 ،3(رالوس
 انجام هزمین در محقق باورهاي به پژوهش خودکارآمدي

 و سزگان کاباساکال، (بایوکزتارك، است مربوط پژوهش
 خصوص در افراد قضاوت به و )0112 ،4کباپسکی
هاي فعالیت اجراي و دهیسازمان براي هایشانتوانمندي
 ).0172 ،5کندي و (بارانکلینی شودمی گفته پژوهشی

 انطباق ةدهندنشان پژوهشی يخودکارآمد دیگر، عبارتبه
 قاتیتحق ةحوز با يخودکارآمد یاجتماع -یشناخت مفهوم
 نیبهتر از یکی که است یدانشگاه میعل

 پژوهشی هايفعالیت بودن زمیآموفقیت هايکنندهبینیپیش
 نمیه بر ).1202 ،6لیئسکا و لوکا-گانش (لیوینتی، است
 با شدن درگیر در میمه نقش پژوهشی خودکارآمدي اساس،

                                                
1. Research Self-Efficacy 
2. Jacobs, Kane 
3. Raluca 
4. Büyüköztürk, Kabasakal, Sozgun, Kebapçı 
5. Brancolini, Kennedy 
6. Livinƫi, Gunnesch-Luca, Iliescu  

 ).0202 ،7کونگ و ژانگ (یانگ، دارد میعل هايفعالیت
 اعتقاد که داد نشان )2021( همکاران و جاکوبز مطالعه نتایج

 در میمه نقش خود، پژوهشی هايتوانمندي به دانشجویان
 گراوند، پژوهش و دارد آن انجام از جتنابا یا پژوهش شروع

 گريانجیمی نقش از )1395( آهنچیان و کارشکی
 -آموزشی محیط و اجتماعی عوامل رابطه در خودکارآمدي
 نمیه در .درکمی حمایت دانشجویان عملکرد با پژوهشی
 به باور دارندمی بیان )2020( همکاران و یانگ راستا،

 کارآمدي احساس باعث پژوهشی استعدادهاي و هاتوانمندي
 شروع از ترس نوعی با ها،توانمندي به نداشتن باور و تحقیق
  است. همراه پژوهشی هايفعالیت کردن رها نیمه یا پژوهش
 پژوهش، وزةح در تأکید مورد موضوعات از دیگر یکی
 انگیزش نظري، مبانی در است. 8پژوهشیهاي انگیزش

 که شده فیتعر یکیولوژیزیف و یشناختروان يروهاین يبرا
 به دنیرس يبرا رفتار استمرار و تیهدا ،کیتحر باعث
 بیرونی و درونی دستۀ دو در کلی طور به و شودمی اهداف
 هايرفتار ).1202 همکاران، و 9(سوتاك گیردمی قرار
 نتایج از نظر صرف ،درونی انگیزش ۀوسیل به شده ایجاد

 به نیز را خاطر رضایت و است همراه لذت کسب با فعالیت،
 شکل بیرونی انگیزش با که رفتارهایی ،مقابل در دارد. همراه
 رفع ،پاداش کسب نظیر ابزاري فاهدا کسب براي گیرند،می

 که چرا هستند؛ منفی پیامدهاي و تنبیه از اجتناب یا تکلیف
 جهت بلکه ،لذت کسب و آن خود خاطر به نه فعالیت انجام
 و 10مارتین( است شده انجام نتیجه یک به رسیدن

 دانشجویان عملکرد بر انگیزش رو، این از ).2021 همکاران،
 کارکردهاي تمام و است تأثیرگذار لیمیتک تحصیالت
 دهدمی قرار تأثیر تحت را پژوهش جمله از آنان تحصیلی
 تحقیق، فرایند در که دانشجویانی .)0182 ،11(شین
 با را پروژه به مربوط هايفعالیت دارند، یزشیانگ هايویژگی
 رساندن اتمام به احتمال و کنندمی دنبال بیشتري عالقۀ
 بود خواهد بیشتر دانشجویان از گروه این در پژوهش
 ايانگیزه 13هپروژ بر یمبتن يریادگی ).0062 ،12(کمپلر

                                                
7. Yang, Zhang, Kong 
8. Research Motivations 
9. Sotak 
10. Martin 
11. Shin 
12. Kempler  
13. Project-Based Learning 
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 فرد و است قیتحق روش هايمهارت يریادگی يبرا
 اساس، این بر دارد. خود يریادگی بر تیمالک احساس
 پژوهش شروع محرکه نیروي عنوانبه پژوهش در انگیزش
 انجام جهت دانشجویان گیخودانگیخت و تالش باعث
 پژوهشی خودکارآمدي به دستیابی و پژوهش و تحقیق
 به منجر انگیزگیبی و )0172 ،1بانسال و آریا (تیواري،
 و شوینگر ویدینگر، (استینمایر، گرددمی ناکارآمدي
 عوامل ارتباط مطالعات، از تعدادي در ).0192 ،2اسپیناث
 خداپرست، و می(سلی تحصیلی انگیزش نظیر انگیزشی

 با )1393 فر، عباسیان و می(بهرا پیشرفت انگیزش و )1394
 اساس بر است. شده داده نشان پژوهشی خودکارآمدي

 به باور نوعی شزیانگ 3بندورا یاجتماع - یشناخت یۀنظر
 شامل که است یاجتماع تاییدات پرتو در خود هايتوانمندي
 (لیئم، است يگذارارزش و مثبت خودپنداره ،پیشرفت اهداف
 همکاران و مارتین مطالعۀ نتیجۀ راستا، همین در .)2021

 توجهیقابل طور به انگیزش که بود آن از حاکی )2021(
 همچنین، است. دانشجویان خودکارآمدي یبینپیش به قادر

 نشان )1395( ییالق شهنی و یخچالی حاجی فرامرزي،
 عنوان به دنتوانمی بیرونی انگیزش و درونی انگیزش دادند
 گرفته نظر در خالق خودکارآمدي تعیین در عامل یک
  .دنشو

 محرکه نیرو مانند پژوهشی انگیزش که گونههمان
 نیز 4تحصیلی فشارآورهاي کند؛می عمل پژوهش انجام
 دانشجویان است. پژوهشی خودکارآمدي براي مانعی مثابهبه
 تجربه را زیاديهاي استرس تحصیلهاي سال طول در
 هايپاسخ است ممکن استرس با مواجهه در و کنندمی

 ،5فیلدز و داکوئی (کالباخ، دهند بروز خود از ناکارآمدي
 افت از ترس )1397( زینالی و احمدي زعم به ).1202

 استرس ایجاد باعث تواندمی تکالیف باالي حجم و تحصیلی
 و فیزیولوژیکی برانگیختگی که بود معتقد بندورا .شود

 بود معتقد وي گذارد. تأثیر خودکارآمدي بر تواندمی هیجانی
 باور ،کنند تجربه را کمتري استرس افراد که صورتی در

 حل موفقیت با را تمشکال تا قادرند که داشت خواهند

                                                
1. Tiwari, Arya, Bansal 
2. Steinmayr, Weidinger, Schwinger, Spinath 
3. Bandura 
4. Academic Stressors 
5. Clabaugh, Duque, Fields 

 به تحصیلی فشارآورهاي ).1398 ،6شولتز و (شولتز نمایند
 منابع بین توازن نبود به نسبت دانشجو ارزیابی ناکارآمدي
 و منون (ردي، گرددمیبر یابیدست زمان و اطالعاتی

 در همواره تحصیلی فشار ،اساس این بر ).0182 ،7ثاتیل
 تمام تقریباً و است مشاهده قابل آموزشیهاي عرصه

 تجربه را آن خود تحصیل دوران ازاي برهه در دانشجویان
 ،9اهاناکا و آیهی ؛0192 ،8پرو و گالتا (پروتاگس، کنندمی

 در را متفاوتی فاکتورهاي متعدد مطالعات نتایج ).2019
 و 10اکایاسا مثال عنوانبه اند.کرده عنوان تحصیلی فشارهاي
 و مطالعه والدین، دوستان، معلم، )1992( همکاران
 نیز )1389( همکاران و کامکاري واي مدرسه هايفعالیت

 ناشی فشارآورهاي و دروس محتواي آموزشی، فشارآورهاي
 دیگراي مطالعه در اند.داده نشان را درسی برنامه اجراي از

 دشواري ،کالسی تحصیلی عملکرد دشواري عامل چهار
 محیط در تعامل دشواري ،کالس از بیرون تحصیلی عملکرد
 شناسایی مدرسه و خانواده کار، مدیریت دشواري و آموزشی
 هاپژوهش ).0052 ،11اسپنشید و لینچ (زاجاکوا، است شده
 استرس تحصیلی تجارب بین معنادار و منفی ۀرابط از حاکی
 برایلوسکایا، (شنفیلد، است بوده خودکارآمدي باورهاي و زا

 و راهاردجو مولیادي، ؛0162 ،12مارگراف و ژانگ بیئدا،
 و پورسید ؛0102 ،14رنک و رادنبري ؛0162 ،13باساکی
 تحصیلی، فشارآورهاي اینکه، بر افزون اما ).1398 خرمایی،

 افزایش با دهد؛می قرار تأثیر تحت را خودکارآمدي
 یابدمی کاهش نیز تحصیلی انگیزش تحصیلی، فشارآورهاي

 بین داريامعن منفی رابطه مختلف مطالعات نتایج و
 (کامکاري، است داده نشان انگیزش و تحصیلی فشارآورهاي
   ).1395 یزدخواستی، و فاضل ؛1389 شکرزاده، و کیومرثی
 تنها دانشجویان، پژوهشی خودکارآمدي دیگر، سوي از

 نیست؛ مرتبط تحصیلی فشارآورهاي و پژوهشی انگیزش با
 نیز 15پژوهشی روحیۀ داشتن نظیر فردي متعدد عوامل بلکه

                                                
6. Schultz, Schultz 
7. Reddy, Menon, Thattil 
8. Portoghese, Galletta, Porru 
9. Aihie, Ohanaka 
10. Okayasu 
11. Zajacova, Lynch, Espenshade 
12. Schonfeld, Brailovskaia, Bieda, Zhang , Margraf 
13. Mulyadi, Rahardjo, Basuki 
14. Roddenberry, Renk 
15. Spirit of Inquiry 
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 بر میغیرمستقی تأثیر تواندمی که است دخیل رابطه این در
 هايتوانمندي خصوص در دانشجویان باورهاي ارتباط

 آنان تحصیلی فشارآورهاي و پژوهشی انگیزش با پژوهشی
 دانش لیدتو دهد. قرار تأثیر تحت را ارتباط این و باشد داشته

 جوامع در عالی آموزش نظام کارکرد ترینمهم ،پژوهش و
 رشد اندازچشم ).1202 ،1فارالن (مک آیدمی شمار به بشري
 از حاکی 1400 اندازچشم در میعل جایگاه و کشور میعل

 مطلوب وضع و موجود وضع بین وسیع و عمیقاي فاصله
 و پژوهشگران تربیت تحقق در تسریع رو این از است؛
 که است ارزشمند ايپدیده کشور نیاز مورد آموختگاندانش
 يساختار با کارا آموزشی نظام ایجاد طریق از ،مهم این

 از کیی حاضر، حال در اما ؛شودمی حاصل محور پژوهش
 در میعل ۀروحی نبود ش،پژوه به نداشتن تمایل مهم عوامل

 روحیۀ ).1390 کوثري، و (کالهدوزي است پژوهشگر
 و فردي درون هايویژگی از ايمجموعه به پژوهشی
 تشویق پژوهش انجام به را فرد که گرددمی اطالق نگرشی
 دهدمی افزایش فرد در را جستجوگري و پشتکار و کرده

 صورت به پژوهشی ۀروحی ).1202 ،2ریورا و (سنامون
 تا روحیه این بودن دارا با فرد و شودمی ایجاد خودجوش

 پیگیري و جستجو بر علمیاي شیوه به حقیقت کشف زمان
 پژوهشی روحیۀ داشتن .)1391 (شیرزاد، کندمی پافشاري

 هم و یعال آموزش در لیاص پژوهش انجام يبرا هم
 و دارد تضرور میعل و میعل لیفضا از بخشی عنوانبه

 (مک کندمی فراهم آموزش و قیتحق نیب تريایمن ارتباط
 به منجر پژوهشگري روحیۀ داشتن ).2021 فارالن،

 گردیده دانشجویان در پژوهش انجام به تمایل و کنجکاوي
 روحیۀ از که دانشجویانی و )0202 ،3اردم و (اکیسی است

 پذیرش معموالً برخوردارند، پژوهش انجام براي باالتري
 دارند هامسئولیت پذیرش و کارها انجام براي باالتري
 و لیوینتی دیدگاه از ).0142 ،4پینتریچ و سمی (شانک،
 روحیۀ داشتن و تحقیق به عالقه نیز )2021( همکاران

 است. پژوهشی خودکارآمدي هايبینپیش از یکی ،میعل
 )1396( نیازآذري و یزدي تقوایی مردانی، مطالعۀ هايیافته
 بین رابطه در پژوهشگري روحیۀ جیمیان نقش از حاکی نیز

                                                
1. Macfarlane  
2. Cinnamon, Rivera 
3. Ekici, Erdem 
4. Schunk, Meece, Pintrich  

 اینکه رغمعلی بود. پژوهشی خودکارآمدي با پژوهشی تجربه
 فرایندهاي شروع در میمه نقش پژوهشی، روحیۀ داشتن

 فقر از حاکی نگارندگان، بررسی نتایج اما دارد؛ پژوهشی
 جز و بود هزمین این در داخلی تجربی و نظري هايپژوهش
 (گرواند، نگردید مشاهده حوزه این در محدودي مطالعات
 مهرام شیرزاد، ؛1399 طاهرگورابی، صمدي کوهی، مکتبی،

   ).1386 احمدي، و عبدللهی حدادعلوي، ؛1394 کارشکی، و
 پژوهشگري روحیۀ داشتن گردید، بیان آنچه اساس بر
 شودمی تحقیقاتی هايفعالیت انجام و شروع انگیزش باعث
 احساس آورپیام تحصیلی، فشارآورهاي وجود رغمعلی و

 هايپژوهش هرچند بود. خواهد دانشجویان کارآمدي
 اما ،اندکرده تأیید را پژوهش يمتغیرها بین ارتباط ،پیشین
 است؛ نبوده توجه مورد هاپژوهش این در ساختاري ارتباط
 مورد کمتر داخلی مطالعات در پژوهشی روحیۀ این، بر افزون
 هدف با حاضر پژوهش رو، این از است. گرفته قرار استقبال

 انگیزش هايگیريجهت روابط بررسی به مدلی ۀارائ
 پژوهشی خودکارآمدي با تحصیلی فشارآورهاي و پژوهشی

 مدل اساس بر پردازد.می پژوهشی روحیۀ واسطه با
 فشارآورهاي و پژوهشی انگیزش ،پژوهش پیشنهادي
 عنوانبه پژوهشی روحیۀ مستقل، متغیر عنوانبه تحصیلی
 وابسته متغیر عنوانبه پژوهشی خودکارآمدي و واسطه متغیر
 آیا که گردید مطرح اساسی پرسش این و شد گرفته نظر در

 پژوهشی انگیزش هايگیريجهت روابط در پژوهشی روحیۀ
 نقش پژوهشی خودکارآمدي با تحصیلی فشارآورهاي و

  دارد؟اي واسطه

 
  پژوهش میمفهو مدل :1 شکل

  
   پژوهش روش
 از که چرا است؛ کاربردي هدف، حیث از حاضر، پژوهش
 خودکارآمدي بهبود راستاي در توانمی آن هايیافته

 کرد. استفاده لیمیتک تحصیالت دانشجویان پژوهشی
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 نوع از و توصیفی روش، لحاظ از پژوهش همچنین،
 تمام شامل تحقیق این در آماري جامعۀ است. همبستگی
 سالنیم در میخوارز دانشگاه لیمیتک تحصیالت دانشجویان

 گروه انتخاب براي بودند. 1398-99 تحصیلی سال اول
 متغیر هر ازاي در )0042( 1لوهلین نظر به توجه با نمونه،
 روش از استفاده با که شد گرفته نظر در نمونه نفر پانزده
 در شدند. انتخاب ايچندمرحله تصادفی گیرينمونه
 سلسله به توجه با جامعه افراد اي،مرحله چند گیرينمونه
 واحدهاي انواع از تر)کوچک به تربزرگ واحدهاي (از مراتب
 ايمرحله چند گیرينمونه همچنین ؛شوندمی انتخاب جامعه
 برخوردار بیشتري دقت از ايخوشه گیرينمونه با مقایسه در

 نمونه واحدهاي ايمرحله چند گیرينمونه در زیرا .است
 تغییرات و شودمی پراکنده جامعه سطح در نهایی مرحله
 در مطالعه مورد تغییرات معرف نمونه، در بررسی مورد متغیر
 چنین ايخوشه گیرينمونه در که حالی در .است جامعه
 چهار در گیرينمونه حاضر، پژوهش در .نیست سرمی امري
 شرح به مختلف گیرينمونه واحدهاي از استفاده با مرحله
 اساس، این بر بود. دانشکده اول مرحلۀ واحد شد. انجام ذیل
 دانشکده هشت ،میخوارز دانشگاه هايدانشکده بین از

 ورزشی، علوم و بدنی تربیت اقتصاد، انسانی، علوم و (ادبیات
 علوم مدیریت، مهندسی، و فنی تربیتی، علوم و یشناسروان

 گروه دوم، مرحله واحد شد. انتخاب )زمین علوم و جغرافیایی
 آموزشی گروه چهار دانشکده هر از رو، این از بود. آموزشی
 هر از بود، درس کالس که سوم مرحله واحد در و انتخاب
 در و تصادفی صورت به درس کالس چندین آموزشی گروه
 10 تا 7 بین درس کالس هر از چهارم مرحله در نهایت،

 گردید. انتخاب لیمیتک تحصیالت دانشجوي
 ابزارهاي و شدند انتخاب تصادف به نفر 280 مجموع در
 حذف از پس که شد اجرا آنها روي بر پژوهش
 265 به مربوط اطالعات نهایت در نامعتبر، هايهنامپرسش
 شامل پژوهش، اخالقی مالحظات شد. تحلیل و تجزیه نفر
 آزاد شخصی، اطالعات ماندن محرمانه رازداري، اصل بیان
 به هاداده تحلیل پژوهش، در شرکت جهت هاآزمودنی بودن
 به تمایل صورت در که شد داده توضیح و بود کلی صورت
 در را خود الکترونیکی پست آدرس تحقیق، نتیجه از اطالع
 مطالعه به ورود هايمالك .کنند درج شده مشخص محل

                                                
1. Loehlin 

 جهت داشتن تمایل و میخوارز دانشگاه در تحصیل شامل
 شامل مطالعه از خروج هايمالك و پژوهش در مشارکت
 صورت به هاهنامپرسش لمیتک و همکاري به نداشتن تمایل
 از ها،داده آماري تحلیل براي .بود نامعتبر یا ناقص
 افزارنرم با پیرسون همبستگی توصیفی، آمار هايشاخص
 بررسی براي ،SPSS-22 2اجتماعی علوم براي آماري بسته

-42 3آموس افزارنرم با مسیر تحلیل روش از مدل برازندگی
AMOS از مسیرها غیرمستقیم روابط بررسی جهت و 

 در استفاده مورد ابزارهاي شد. استفاده 4استرپ بوت روش
 از: بودند عبارت پژوهش این

 سنجش براي پژوهش این در پژوهشی: خودکارآمدي
 )1389( صالحی هنامپرسش از پژوهشی خودکارآمدي

 5نیومن و الورنس مرحله هفت ابزار این در شد. استفاده
 از یک هر در شده گرفته نظر در ابعاد سایر و )1995(

 57 شامل مقیاس این است. شده توجه گذشته ابزارهاي
 تحلیلی، و آماري خودکارآمدي عامل هفت با گویه

 و روش در خودکارآمدي پردازي،مفهوم در خودکارآمدي
 خودکارآمدي کیفی، پژوهش در خودکارآمدي اجرا،

 اخالق و تبحرها و هامهارت در خودکارآمدي نویسی،گزارش
 بسیار 5 تا کم بسیار 1 (ازاي درجه پنج طیف در که است
 کسب قابل نمره حداکثر و حداقل و شده تنظیم لیکرت زیاد)
 روایی احراز براي متخصصین نظرات از است. 275 و 55

 کل براي کرانباخ آلفاي ضریب با پایایی و شده استفاده
 ،97/0 برابر ترتیب به مذکور هايمؤلفه خرده و هنامپرسش

 حاصل 83/0 ،76/0 ،88/0 ،92/0 ،90/0 ،91/0 ،92/0
 مقیاس سازه ییروا يبرا حاضر پژوهش در است. گردیده

 شد استفاده أییديت یعامل یلتحل از پژوهشی، خودکارآمدي
 یعامل سازه ییروا از یحاک شده ذکر يهاشاخص که

 ،RMSEA، 91/0=GFI=08/0( است ابزار مناسب
90/0=AGFI، 94/0=CFI، 96/0=NFI، 1430= DF، 
2/3810= 2X.( کل يبرا کرونباخ يآلفا یبضر همچنین 

 ،95/0 تحلیلی و آماري خودکارآمدي ،963/0 هنامپرسش
 روش در خودکارآمدي ،94/0 پردازي مفهوم در خودکارآمدي

                                                
2. Statistics Package for the Social Sciences 
3. Analysis of Moment Structures 
4. Bootstrap 
5. Lawrence Newman 
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 ،94/0 کیفی پژوهش در خودکارآمدي ،93/0 اجرا و
 در خودکارآمدي ،96/0 نویسیگزارش خودکارآمدي

 که آمد دستهب 86/0 اخالق و89/0 تبحرها و هامهارت
  است. پژوهش ابزار مناسب یاییپا از یحاک یجنتا

 به هنامپرسش این :پژوهشی انگیزش هنامپرسش
 تحصیلی انگیزش مقیاس اساس بر )1390( صالحی وسیلۀ
 براي لیکرت ارزشی هفت طیف در گویه 28 با )1998( ولرند
 تدوین انگیزگیبی و بیرونی درونی، انگیزش مؤلفه خرده سه
 حداقل و 196 هنامپرسش این در نمره حداکثر است. شده
 روش کارشناسان نظرات از روایی، جهت است. 28 نمره

 از نفر 280 مورد در ابزار و شد گرفته بهره تحقیق
 دانشگاه دکتري و ارشد کارشناسی پزشکی، دانشجویان
 عاملی تحلیل انجام از پس گردید. اجرا مشهد فردوسی
 کرونباخ آلفاي ضریب عامل سه گرفتن نظر در با و اکتشافی
 انگیزش هايمؤلفه خرده براي و 84/0 هنامپرسش کل براي
 به 82/0 انگیزگیبی و 89/0 بیرونی انگیزش ؛92/0 درونی
 مقیاس سازه ییروا يبرا حاضر پژوهش در آمد. دست

 که شد استفاده أییديت یعامل یلتحل از پژوهشی، انگیزش
 مناسب یعامل سازه ییروا از یحاک شده ذکر يهاشاخص
 ،RMSEA، 92/0=GFI=052/0( درونی انگیزش براي

90/0=AGFI، 95/0=CFI، 93/0=NFI، 46= DF، 
3/108= 2X(، بیرونی انگیزش )920/0=RMSEA، 

95/0=GFI، 93/0=AGFI، 99/0=CFI، 97/0=NFI، 
43= DF، 5/57= 2X( انگیزگیبی و )038/0=RMSEA، 
99/0=GFI، 98/0=AGFI، 00/1=CFI، 99/0=NFI، 
1= DF، 3/1= 2X( .کرونباخ يآلفا یبضر همچنین است 
 و 885/0 بیرونی انگیزش ،911/0 درونی انگیزش يبرا
 یاییپا از یحاک یجنتا که آمد دستهب 768/0 انگیزگیبی

  است. پژوهش ابزار مناسب
 روحیۀ ۀنامپرسش پژوهشی: روحیۀ ۀنامپرسش

 ساخته )1395( کارشکی و مهرام شیرزاد، وسیلۀ به پژوهشی
 مدیریت پشتکار، مقیاس زیر چهار در گویه 30 داراي و شده
 که است گروهی کار توانایی و کنجکاوي تکانشی، اعمال
 و زیاد کم، کم، (خیلی ايدرجه چهار لیکرت طیف صورتبه

 صورتبه هاگویه از برخی و است شده تنظیم زیاد) خیلی
 این در نمره حداکثر شود.می گذارينمره معکوس
 روایی احراز براي است. 30 نمره حداقل و 120 هنامپرسش

 داده قرار متخصص چهارده اختیار در هنامپرسش محتوایی،

 انمیز تعیین جهت 2کوهن  1کاپاي همبستگی ضریب و شد
 معنادار و مثبت 83/0 متخصصین نظرات توافق و همخوانی

 کرونباخ آلفاي ضریب نیز، پایایی بررسی در آمد. دست به
 و تداوم مؤلفه ،76/0 تکانشی اعمال مدیریت مؤلفه براي

 و 57/0 گروهی کار توانایی ،61/0 کنجکاوي ،69/0 پشتکار
 آنجا از گردید. حاصل 83/0 ابزار کل کرونباخ آلفاي ضریب
 بود؛ شده ساخته آموزاندانش بین در هنامپرسش این که
 براي را هنامپرسش این )1391( آهنچیان و کارشکی ري،می

 و کردند سازيمتناسب لیمیتک تحصیالت دانشجویان
 برازش دهندهنشان تأییدي عاملی تحلیل هايشاخص
 بود شده يآورجمعهاي داده با نظر مورد عاملی ساختار

)083/0=RMSEA، 87/0=GFI، 87/0=CFI، 
79/0=NFI.( مدل و برخوردار کافی روایی از ابزار رو این از 
 تحصیالت دانشجویان براي پژوهشی روحیۀ عاملی چهار
 پژوهش در همچنین شد. داده تشخیص مناسب یکمیلت

 روحیۀ مقیاس کل براي کرونباخ آلفاي ضریب نتایج آنان
 تکانشی، اعمال مدیریت پشتکار، هايمؤلفه و پژوهشی
 ،76/0 ،78/0 ،81/0 برابر ترتیب به گروهی کار و کنجکاوي

 يبرا حاضر پژوهش در است. شده گزارش 82/0 و 70/0
 أییديت یعامل یلتحل از پژوهشی، روحیۀ مقیاس سازه ییروا

 سازه ییروا از یحاک شده ذکر يهاشاخص که شد استفاده
 ،RMSEA، 91/0=GFI=08/0( است ابزار مناسب یعامل
88/0=AGFI، 93/0=CFI، 94/0=NFI، 355=DF، 
3/1005=2X.( کل يبرا کرونباخ يآلفا یبضر همچنین 

 ،86/0 پشتکار هايمؤلفهخرده براي و 843/0 هنامپرسش
 کار و 789/0 کنجکاوي ،81/0 تکانشی اعمال مدیریت
 مناسب یاییپا از یحاک یجنتا که آمد دستهب 82/0 گروهی
  است. پژوهش ابزار

 ۀنامپرسش تحصیلی: فشارآورهاي ۀنامپرسش
 همکاران و کامکاري وسیلۀ به تحصیلی فشارآورهاي

 تا 1( آموزشی فشارآورهاي مؤلفه سه و گویه 30 با )1389(
 فشارآورهاي و )20 تا 11( دروس محتواي فشارآورهاي )،10

 است. شده طراحی )30 تا 11( درسی برنامه اجراي از ناشی
 ايدرجه پنج لیکرت طیف صورتبه هنامپرسش این سؤاالت
 حداکثر و بوده زیاد) بسیار و زیاد متوسط، کم، کم، (بسیار

                                                
1. Kappa Coefficient 
2. Cohen 
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 در است. 30 نمره حداقل و 150 هنامپرسش این در نمره
 شد تأیید متخصصان نظرات از استفاده با روایی آنان، مطالعه

 و 95/0 هنامپرسش کل براي کرونباخ آلفاي ضریب نتایج و
 ؛92/0 آموزشی فشارآورهاي هايمؤلفهخرده براي

 اجراي فشارآورهاي و 90/0 دروس محتواي فشارآورهاي
 حاضر پژوهش در است. آمده دستبه 88/0 درسی برنامه
 یلتحل از تحصیلی، فشارآورهاي مقیاس سازه ییروا يبرا
 یحاک شده ذکر يهاشاخص که شد استفاده أییديت یعامل
 است ابزار مناسب یعامل ةساز ییروا از
)051/0=RMSEA، 96/0=GFI، 94/0=AGFI، 

98/0=CFI، 99/0=NFI، 251=DF، 7/0211=2X.( 
 929/0 هنامپرسش کل يبرا کرونباخ يآلفا یبضر همچنین

 ؛91/0 آموزشی فشارآورهاي هايمؤلفهخرده براي و
 اجراي فشارآورهاي و 89/0 دروس محتواي فشارآورهاي

 یاییپا از یحاک یجنتا که آمد دستهب 82/0 درسی برنامۀ
   است. پژوهش ابزار مناسب

  
  پژوهش هايیافته
  شناختیجمعیت توصیف الف)
 استاندارد، راف(انح 40/27 کنندگانشرکت سن گینمیان

 127 دختر، دانشجوي )درصد 1/52( نفر 138 .بود )10/2
 نفر 195 همچنین بودند. پسر دانشجوي )درصد 9/47( نفر

 4/26( نفر 70 و ارشد کارشناسی دانشجوي )درصد 6/73(
  بودند. دکتري دانشجوي )درصد

  هاشاخص همبستگی و توصیف ب)
 و مرتبه صفر یهمبستگ سیماتر ،یفیتوص يهاآماره
 هاافتهی .است شده ارائه ،1 جدول در کرونباخ يآلفا بیضرا
 و درونی پژوهشی هايگیريجهت نیب که دهدمی نشان
 دارد وجود داريامعن و مثبت ۀرابط پژوهشی روحیۀ با بیرونی

)01/0<p(ۀرابط پژوهشی روحیۀ با انگیزگیبی نیب اما ؛ 
 نیب ).p>01/0( شد مشاهده داريامعن و منفی
 خودکارآمدي با بیرونی و درونی پژوهشی هايگیريجهت

 اما ؛)p>01/0( دارد وجود يمعنادار و مثبت ۀرابط پژوهشی
 مشاهده يمعنادار ۀرابط پژوهشی روحیۀ با انگیزگیبی نیب
 خودکارآمدي و پژوهشی روحیۀ نیب ).p<05/0( شدن

 نیب اما ؛)p>01/0( دارد وجود اريادمعن ۀرابط پژوهشی
 پژوهشی خودکارآمدي و روحیه با تحصیلی فشارآورهاي

 داد نشان جینتا ).p<05/0( نشد مشاهده داريامعن ۀرابط
 یکج بیضر مطلق قدر يدارا یهمگ پژوهش يرهایمتغ

 از ترکوچک یدگیکش بیضر مطلق قدر و 3 از ترکوچک
 از یتخط )2015( نیکال نظر اساس بر رو این از و بودند 10

 آماره شاخص دو نبود. مشاهده قابل هاداده بودن نرمال
 یپوشهم انمیز یینتع يبرا 2یانسوار تورم عامل و 1تحمل
 سطح در یبضرا ینا همۀ .شد محاسبه زابرون یرهايمتغ

 تمام يبرا تحمل شاخص کهيطورهب بودند. یقبول قابل

                                                
1. Tolerance 
2. Variance Inflation Factor (VIF) 

  )=265Nهمبستگی متغیرهاي پژوهش (ماتریس . 1جدول 
  6  5  4  3  2  1  متغیرها

            843/0  روحیۀ پژوهشی .1
          929/0  06/0  فشارآورهاي تحصیلی .2
        911/0  08/0  62/0**  انگیزش درونی  .3
      885/0  71/0**  124/0*  36/0**  انگیزش بیرونی  .4
    768/0  - 22/0**  - 46/0**  - 055/0  - 52/0**  انگیزگی پژوهشیبی .5
  963/0  - 12/0  32/0**  37/0**  064/0  31/0**  خودکارآمدي پژوهشی .6
  91/169  23/11  62/55  78/58  56/92  97/86  گینمیان

  26/33  96/4  97/12  28/13  53/19  39/10  انحراف استاندارد
  56  4  12  12  33  53  کمترین نمره
  260  24  84  84  147  116  بیشترین نمره

  - 336/0  355/0  - 38/0  - 421/0  - 102/0  045/0  کجی
  864/0  - 683/0  - 058/0  281/0  154/0  - 033/0  کشیدگی
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 تورم شاخص و ،513/0 از ترکوچک بینیشپ یرهايمتغ
 تحمل شاخص اگر .آمد دستبه 32/1 از ترکوچک واریانس
 توانمی باشد ده از ترکوچک تورم شاخص یک، از ترکوچک
 نگرفته صورت تخطی رگرسیون هايمفروضه از که گفت

   است.
 ايمرحله دو رویکرد از پیشنهادي، مدل ارزیابی براي
 ارزیابی از پیش شد. استفاده )1988( 1گربینگ و اندرسون

 متغیرهاي بین رابطۀ دادن نشان منظوربه ساختاري، مدل
 مکنون متغیرهاي روي بر مربوط، مکنون سازة با نشانگر
 هايمدل شد. اجرا )CFA( تأییدي عاملی تحلیل مدل،
   گرفتند. قرار حمایت مورد شده تدوین گیرياندازه

 در شد، ذکر پژوهش روش قسمت در که طورهمان
 سنجش براي زیادي هايشاخص ساختاري معادالت تحلیل

 حداکثر روش از پژوهش، این در .دارد وجود مدل برازندگی
 یعنی مطلق شاخص چهار از و مدل برآورد براي احتمال
 آزادي ۀدرج بر خی مجذور شاخص )،X2( خی مجذور

)X2/DF،( برازش نیکویی شاخص )GFI( ۀریش و 
 شاخص سه )،RMSEA( تقریب خطاي مجذورات میانگین
 شاخص ،CFI)( ايمقایسه برازش شاخص یعنی نسبی
 بانت - بنتلر شده هنجار برازندگی )،TLI( لویس - توکر

)NFI( شاخص یعنی ایجازي شاخص یک و PNFI 
 NFI و GFI، CFI، TLI هايمالك شد. استفاده
 به هرچه و اندگسترده یک تا صفر نبی که اندهاییشاخص

                                                
1. Anderson & Gerbing 

 از تربزرگ تا است مطلوب و است بهتر باشند ترنزدیک یک
 دلیل به ولی است، نبودن معنادار 2X مالك باشند. 90/0

 است انتظار قابل آن معناداري نمونه حجم به زیاد حساسیت
 رجوع DF/2X شاخص به است بهتر معناداري صورت در و

 PNFI مالك باشد. 5 زیر شاخص این است مطلوب شود.
 که RMSEA مالك است. 50/0 از باالتر شاخص نیز
 در سطح سه در شودمی محسوب برازش شاخص ترینمهم

 تا 06/0 قبول، قابل 10/0 تا 08/0 است: شده گرفته نظر
 (کالین، گرددمی محسوب عالی 06/0 زیر و مطلوب 08/0

 با و دهدمی نشان 2 جدول نتایج که طورهمان ).2015
 تمام که گفت توانمی شده، مشخص معیارهاي به توجه

 مناسب یعامل ةساز ییروا از یحاک شده ذکر يهاشاخص
  است. پژوهش متغیرهاي تمام براي

 سازة روایی یا گیرياندازه هايمدل ارزیابی از پس
 روش از پیشنهادي مدل ارزیابی جهت مکنون، متغیرهاي

 افزارنرم اساس بر )SEM( ساختاري معادله یابیمدل
AMOS 22 نماییدرس حداکثر برآورد با )ML( استفاده 

   شد.
 به کاي مجذور مقدار 3 جدول مندرجات به توجه با
 335/0( نیست معنادار آماري لحاظ به مدل در آمده دست
P=( آزادي درجه به کاي مجذور نسبت و )نیز )14/1 

 سایر اینکه ضمن دهد.می نشان را مطلوب برازش
 از نشان و هستند مناسبی سطح در مدل هايشاخص
 ،RMSEA=044/0( دارند هاداده با آن مناسب برازندگی

99/0=GFI، 96/0=AGFI، 997/0=CFI، 99/0=NFI، 

 شده ارائه مدل براي برازندگی هايشاخص .3 جدول
 χ Df P /df2χ RMSEA  GFI  AGFI CFI  NFI  IFI  TLI 2 مدل

  984/0  997/0  99/0  997/0  96/0  99/0  044/0  5/1  212/0  3  5/4  خودکارآمدي

 گیريهاي اندازههاي برازندگی مدلمشخصه. 2جدول 
  2χ  Df P /df2χ  RMSEA  GFI AGFI CFI  NFI مدل

 94/0 93/0 88/0 91/0 08/0  83/2  001/0 355  3/1005  روحیۀ پژوهشی
 999/0 98/0 94/0 962/0 051/0  18/2  001/0 512  7/1120  فشارآورهاي تحصیلی

 93/0 95/0 90/0 92/0 052/0  35/2  001/0 46  3/108  انگیزش درونی
  97/0  999/0  93/0  95/0  029/0  34/1  134/0  43  5/57  انگیزش بیرونی

  99/0  00/1  98/0  999/0  038/0  30/1  278/0  1  30/1  انگیزگیبی
  96/0  94/0  90/0  91/0  08/0  66/2  001/0  1430  2/3810  خودکارآمدي پژوهشی



 97       هاي تحصیلی بر خودکارآمدي...هاي انگیزشی و فشارآورگیريتأثیر جهت علّی مدل ارائۀ: ، حمیده پاك مهرگراوندهوشنگ 

  

997/0=IFI، 984/0=TLI.( مدل مسیر نمودار ادامه در 
  است. شده ارائه شده برآورد پارامترهاي با همراه
 کل اثر و غیرمستقیم مستقیم، اثر ضرایب 4 جدول در

 شده آورده پژوهش متغیرهاي بین يمعنادار سطح همراه به
  است.
 و کل مستقیم، غیر مستقیم، اثر ضرایب 4 جدول در
 است. شده آورده پژوهش متغیرهاي بین معناداري سطح

 و درونی انگیزش شود،می مشاهده 4 جدول در کههمچنان
 صورت به همچنین و مستقیم صورت به هم انگیزگیبی

 ترتیب به پژوهشی روحیۀ گريجیمیان با و غیرمستقیم
 دانشجویان پژوهشی خودکارآمدي بر منفی و مثبت طوربه

 و روحیه بر تحصیلی فشارآورهاي اما دارد؛ تأثیر

 روحیۀ کلی آثار همچنین ندارد. نقش پژوهشی خودکارآمدي
 است. معنادار و مثبت پژوهشی خودکارآمدي بر پژوهشی
 از پژوهشی خودکارآمدي بر درونی انگیزش متغیر اثر براي
 غیرمستقیم اثر ضریب پژوهشی، روحیۀ گريجیمیان طریق
 سطح در مسیر ضریب این که است شده برآورد 105/0

 استروپ بوت آزمون نتایج زیرا است؛ معنادار 95/0 اطمینان
 این باالي حد و پایین حد داد نشان غیرمستقیم اثر براي
 ~ CI %95: 0/01) گیردمیبرن در را صفر مسیر، ضریب

 خودکارآمدي بر انگیزگیبی متغیر اثر براي .)0/105 0/19
 اثر ضریب پژوهشی، روحیۀ گريجیمیان طریق از پژوهشی

 مسیر ضریب این که است شده برآورد -051/0 غیرمستقیم
 بوت آزمون نتایج زیرا است؛ دارامعن 95/0 نانمیاط سطح در

  برآورد ضرایب معیار شده اثر مستقیم، غیر مستقیم و کل الگو .4جدول 
  اثر کل  اثر غیر مستقیم  اثر مستقیم  مسیر

  31/0**  -  21/0*  خودکارآمدي پژوهشی ←انگیزش درونی 
  11/0  -  13/0 خودکارآمدي پژوهشی ←انگیزش بیرونی 

  051/0  -  10/0 خودکارآمدي پژوهشی ←انگیزگی بی
  03/0  -  03/0 خودکارآمدي پژوهشی ←فشارآورهاي تحصیلی 

  57/0**  -  57/0**  روحیۀ پژوهشی ←انگیزش درونی 
  - 11/0  -  - 11/0 روحیۀ پژوهشی ←انگیزش بیرونی 

  - 28/0**  -  - 28/0** روحیۀ پژوهشی ←انگیزگی بی
  01/0  -  01/0 روحیۀ پژوهشی ←فشارآورهاي تحصیلی 

 18/0*  - 18/0* خودکارآمدي پژوهشی ←روحیۀ پژوهشی 
  -  105/0*  -  خودکارآمدي پژوهشی –روحیۀ پژوهشی -انگیزش درونی
  -  - 021/0  -  خودکارآمدي پژوهشی –روحیۀ پژوهشی -انگیزش بیرونی

  -  - 05/0*  -  خودکارآمدي پژوهشی –روحیۀ پژوهشی -انگیزگیبی
  -  002/0  -  خودکارآمدي پژوهشی –روحیۀ پژوهشی -فشارآورهاي تحصیلی

R2  46/0  روحیۀ پژوهشی  -  -  
R2 16/0  خودکارآمدي پژوهشی  -  -  

  تحلیل مسیر و پارامترهاي استاندارد شده مدل ارائه شده .2شکل 
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 حد و پایین حد که داد نشان غیرمستقیم اثر براي استروپ
 :CI %95) گیردمیبرن در را صفر مسیر، ضریب این باالي

 شده ارائه مدل درمجموع .0/051- (0/005- ~ 0/10-
 تبیین را پژوهشی خودکارآمدي واریانس از 16/0 توانست
 براي توانمی اینکه بر مبنی پژوهشی فرضیۀ بنابراین کند؛

 هايگیريجهت مبناي بر دانشجویان پژوهشی خودکارآمدي
 روحیۀ گريجیمیان با تحصیلی فشارآورهاي و انگیزشی
  گرفت. قرار تأیید مورد کرد، ارائه علّی مدلی پژوهشی

  
  و بحث گیرينتیجه

 محیط و انگیزشی عوامل نقش و اهمیت به توجه با
 تحصیالت دانشجویان پژوهشی خودکارآمدي در تحصیلی

 و دوران این در پژوهش و تحقیق اهمیت و یکمیلت
 ،مذکور ۀینمز در شده انجام مطالعات بودن محدود همچنین
 روحیۀ جیمیان نقش بررسی هدف با حاضر پژوهش
 و پژوهشی انگیزش هايگیريجهت بین رابطه در پژوهشی

 صورت پژوهشی خودکارآمدي با تحصیلی فشارآورهاي
 بین روابط که داد نشان همبستگی از حاصل نتایج پذیرفت.
 در انتظار مورد مسیرهاي با منطبق زیادي انمیز به متغیرها
 بین ها،یافته طبق بودند. معنادار و پژوهش اصلی مدل

 و مثبت ارتباط پژوهشی روحیۀ با بیرونی و درونی انگیزش
 منفی ارتباط پژوهشی روحیۀ با انگیزگیبی بین و معنادار
 و مهرام حیدرزاده، مطالعه نتایج با یافته این داشت. وجود

 دیگر پژوهش در همچنین، است. همسو )1395( کارشکی
 خودکارآمدي بین که دریافتند )1389( صالحی و شیربیگی
 ۀرابط تحقیق به آنها گرایش و نگرش و دانشجویان تحقیق
 انگیزش حاصل، یافته طبق است. داريامعن و مثبت

 پژوهشی روحیۀ بر بیرونی یا درونی نوع از چه دانشجویان
 دانشجویانی نظري، مبانی به توجه با .است تأثیرگذار آنان
 محیطی هايکنندهتقویت و بیرونی هايانگیزش از که

 تمایل شوند،می برانگیخته درونی نظر از یا برخوردارند
 و (شانک دارند یادگیري و پژوهش جستجو، به بیشتري
 انگیزش داراي که افرادي اساس، این بر ).2014 همکاران،
 ۀزمین در که دانشجویانی به نسبت باشند، بیرونی یا درونی
 پژوهش انجام به بیشتري گرایش هستند، انگیزهبی پژوهش

 دانشجویان کهمیهنگا است، معتقد )1390( صالحی دارند.
 برخوردار خود تکالیف انجام به نسبت باالیی انگیزش از

 به پژوهش، و تحصیلی هاينهمیز در عملکردشان باشند،
   سد.میر حداکثر
 خودکارآمدي بین که شد داده نشان نیز دیگر یافتۀ در
 وجود معنادار و مثبت ارتباط پژوهشی روحیۀ و پژوهشی

 به نسبت دانشجویان احساس و باورها دیگر،عبارتبه دارد.
 تحقیق انجام براي آنان گرایش در میعل هايتوانمندي

 همکاران و جاکوبز مطالعه نتایج با یافته این است. مؤثر
 بررسی بود. همخوان )1396( همکاران و مردانی و )2021(

 ادبیات از توجهی قابل مقدار که دهدمی نشان نظري مبانی
 و یادگیري انگیزش، بر را آن تأثیر ،خودکارآمدي ةحوز

 ،1آستا( کرده برجسته تحصیلی هايهزمین در پیشرفت
 ضمن خودکارآمدي، باورهاي که است شده بیان و )2017
 ،افراد ةانگیز و عالقه افزایش و شناختی هايمهارت ۀتوسع
 رفتارهاي و عواطف هاي،گرایش افکار، بینیپیش به منجر
 نظر به ).1202 ،2ژوانگ و گانگ سوي،( شودمی آنان

 اهمیت مختلف، تحقیقات نیز )0192( همکاران و 3آنسونگ
 کرده بررسی مختلف ايهحوزه پیشرفت در را خودکارآمدي

 داراي که افرادي که بوده این از حاکی نتایج و است
 اهداف ،موانع بر غلبه با قادرند هستند، باال خودکارآمدي

 که خودکارآمدي يباورها بنابراین، کنند؛ دنبال را موفقیت
 انجام در خود هايتوانایی به نسبت افراد درك ةکنند منعکس
 نهایت در است ايحرفه و آموزشی پژوهشی، هايفعالیت
 و 4سانچز- (مانزانو شودمی هاحوزه آن در موفقیت به منجر

 پژوهشی هايتوانمندي به دانشجویان باور ).2018 همکاران،
 و (جاکوبز دارد آنان پژوهشگري روحیۀ در میمه نقش خود،

 پژوهشی هايتوانمندي به که دانشجویانی ).2021 همکاران،
 پیش تريافزون قدرت با پژوهش، فرایند در دارند، ایمان خود
 رو، این از و کنندمی تجربه را بیشتريهاي موفقیت و وندمیر

 جدید هايپژوهش انجام و شروع براي بیشتري کنجکاوي
 باور را خود هايتوانمندي که دانشجویانی کهدرحالی دارند.
 شایستگینا و ناکارآمدي احساس پژوهش، روند در و ندارند
 هايفعالیت و برندمی رنج بیشتري اضطراب از غالباً کنند؛می

 همکاران، و (یانگ کنندمی رها تمام نیمه را خود پژوهشی
2020.(  

                                                
1. Usta 
2. Sui, Gong, Zhuang 
3. Ansong 
4. Manzano-Sanchez 
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 با پژوهشی خودکارآمدي بین که داد نشان نیز بعدي یافتۀ
 معنادار و مثبت ارتباط نیز پژوهش بیرونی و درونی انگیزش
 صالحی مطالعه نتایج حاضر، یافتۀ با همسو داشت. وجود

 انگیزش و پژوهش خودکارآمدي رابطۀ از حاکی )1390(
 انگیزش رابطۀ دیگري، مطالعات در همچنین بود. پژوهشی
 پیشرفت انگیزش و )1394 خداپرست، و می(سلی تحصیلی
 تأیید پژوهشی خودکارآمدي با )1393 فر، عباسیان و می(بهرا
 هايحوزه در پیشرفت نظري، مبانی طبق چند هر است. شده

 اما، گردد؛ یبینپیش خودکارآمدي واسطۀ به تواندمی مختلف
 انمیز بر پشتکار و تالش افزایش با که است انگیزه این

 با افراد این، بر افزون گذارد.می تأثیر افراد خودکارآمدي
 احتمال به خودکارآمدي، از باالیی سطح بودن دارا با انگیزه،
 انجام گوناگون مشکالت بر غلبه براي را الزم تالش زیاد
 سطوح که فردي دهدمی توضیح بیشتر تحقیقات دهند.می

 و یادگیري در خود توانایی به و دارد خودکارآمدي از بیشتري
 در تواندمی دارد، اعتقاد نیز مختلف هايحوزه در موفقیت
 دارند، شک خود خود هايتوانایی در که افرادي با مقایسه
 شین اعتقاد به ).1202 ،1کاپاکا و (گاندرن کند عمل بهتر

 را دانشجویان تحصیلی کارکردهاي همۀ انگیزش، )2018(
 به نسبت آنان باور تواندمی و دهدمی قرار تأثیر تحت

 توجه با )2006( کمپلر زعمبه کند. تقویت را هایشانتوانمندي
 انجام به بیشتري عالقۀ باالتر، انگیزة با دانشجویان اینکه به

 منديرضایت احساس خویش، پژوهش اتمام با دارند، پژوهش
 مندي،رضایت احساس این البته که داشت خواهند نیز بهتري
 کند.می تقویت آنان در را پژوهشی کارآمدي احساس
 اند،داشته بیان نیز )2017( همکاران و تیواري که گونههمان
 تحقیقاتی، هايپروژه انجام به تمایل و انگیزش داشتن با فرد

 این واقع، در که کندمی پیدا خود يریادگی بر تیمالک احساس
 روش مختلف هايشیوه یادگیري به نیاز با مالکیت احساس
 سازدمی فراهم را بستر این پژوهشی تکالیف انجام و تحقیق

 هايپروژه انجام جهت یشخو هايتوانمندي تمام از فرد تا
 از باالیی سطح به رو، این از و کند استفاده تحقیقی

 انگیزش فقدان کهدرحالی برسد. پژوهشی خودکارآمدي
 از اجتناب با فرد و شودمی پشتکار و تالش مانع پژوهشی،
 کندمی تجربه را ناکارآمدي احساس نوعی محوله هايفعالیت

   ).2019 همکاران، و (استینمایر
                                                
1. Gönderen, Kapucu 

 و بود مدل مطلوب برازش از حاکی پژوهش اصلی تحلیل
 حاصل نتایج داشت. قرار مناسبی سطح در مدل هايشاخص

 انگیزگیبی و درونی انگیزش که داد نشان مسیرها بررسی از
 با و غیرمستقیم صورتبه همچنین و مستقیم صورتبه هم
 منفی و مثبت طوربه ترتیب به پژوهشی روحیۀ گريجیمیان
 اما دارند؛ تأثیر دانشجویان پژوهشی خودکارآمدي بر

 نقش پژوهشی خودکارآمدي و روحیه بر تحصیلی فشارآورهاي
 بر درونی انگیزش متغیر اثر براي همچنین، نداشت.

 پژوهشی، روحیۀ گريجیمیان طریق از پژوهشی خودکارآمدي
 شده ارائه مدل درمجموع بود؛ معنادار غیرمستقیم اثر ضریب
 تبیین را پژوهشی خودکارآمدي واریانس از درصد 16 توانست
 براي توانمی اینکه بر مبنی پژوهشی فرضیۀ بنابراین کند؛

 هايگیريجهت مبناي بر دانشجویان پژوهشی خودکارآمدي
 روحیۀ گريجیمیان با تحصیلی فشارآورهاي و انگیزشی
 مشابه گرفت. قرار تأیید مورد کرد، ارائه علّی مدلی پژوهشی
 روحیۀ دادند نشان )1396( همکاران و مردانی حاضر، یافتۀ

 خودکارآمدي با پژوهشی ۀتجرب بین رابطه در پژوهشگري
 اهمیت گرفتن نظر در با دارد. جیمیان نقش پژوهشی
 پژوهشی خودکارآمدي ایجاد در انگیزشی هايگیريجهت

 صورتبه که عواملی به توجه ،یکمیلت تحصیالت دانشجویان
 که است اهمیت حائز نیز ،تاثیرگذارند رابطه این بر غیرمستقیم

 پژوهشگري روحیۀ جیمیان نقش بررسی به پژوهش این در
 باعث پژوهشگري روحیۀ داشتن اساس، این بر شد. پرداخته
 انجام و شروع براي بیشتري انگیزش فرد تا شودمی

 نهایت در انگیزش این و باشد داشته تحقیقاتی هايفعالیت
 هايفعالیت این نهایت در که شود پژوهش اتمام به منجر

 در دانشجویان براي کارآمدي احساس نوعی پژوهشی
 تئوري طبق رو، این از دارد. همراه به پژوهشی هايهزمین
 پژوهشی گیريجهت و رفتار توانمی شده،ریزيبرنامه رفتار

 تبیین آنان شیانگیز منبع و انمیز به توجه با را دانشجویان
 کتاب در )2014( همکاران و شانک نیز راستا همین در کرد.
 دارندمی بیان انگیزه ۀزمین در اساسی هايتئوري ارائه با خود
 البته که دارد افراد خودکارآمدي در میمه نقش انگیزش، که

 دهد. قرار تأثیر تحت را رابطه این تواندمی پژوهش و آموزش
 خوب بینپیش یک عنوان به خودکارآمدي این، بر افزون
 بر تواندمی که است یتمشکال و شکست انع،وم بر غلبه براي

 اساس، این بر بگذارد. تأثیر مختلفهاي هزمین در پیشرفت
 شده محول وظایف به نسبت آنان تعهد با افراد خودکارآمدي
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 اهداف یابیدست در مهم عامل یک عنوان به و دارد ارتباط
 1(کیند باشد موفقیت ةکنندبینیپیش تواندمی که است مختلف

 گرفت نتیجه توانمی رو، این از ).2019 همکاران، و
 فراهم افراد براي را توجهی قابل اطالعات ،خودکارآمدي

 قرار تأثیر تحت را پیشرفت که عواملی به نسبت تا سازدمی
 و مول -(مک باشند داشته بیشتري آگاهی و درك دهند،می

 که گرفت نتیجه توانمی بنابراین ؛)0192 ،2اشکنازي
 روحیۀ از برخورداري با یکمیلت تحصیالت دانشجویان
 حوزة در کارآمدي و توانمندي احساس توانندمی پژوهشی
 سمت به را آنان کارآمدي احساس این و باشند داشته پژوهش
 توسعه به منجر که دهدمی سوق مجدد پژوهش
 نهایت در و گرددمی دانشجویان در پژوهشی هايشایستگی

 دارد. دنبال به را عالی آموزش در علم توسعه و رشد
 در غایی هدف )0172( 3هارلند و دنیل زعمبه که گونههمان
 با غایت این که است دانش و علم توسعۀ عالی، آموزش
 و گرددمی حاصل پژوهش و تحقیق به دادن اهمیت

 بهبود در که مهمی نقش با تکمیلی تالتحصی دانشجویان
 ،دارند جامعه در علمی خدمات گسترش و آموزشی فرایندهاي
 تحقیق به مثبت نگرش و یپژوهشهاي مهارت کسب نیازمند
هاي فعالیت انجام در باورهایشان از گرفته نشأت که هستند

 زایسبرگ نظر به ).1396 همکاران، و (مردانی است تحقیقاتی
 يهایژگیو در رییتغ با توانمی )1202( 4شوابسکی و

 در را افراد نیب مثبت یاجتماع روابط آموزشی، نظام ساختاري
 کاهش اساس، این بر داد. افزایش میعلهاي محیط

 تواندمی پژوهشی، انگیزش افزایش و تحصیلی فشارآورهاي
 از رو، این از باشد. داشته دنبال به را پژوهشی خودکارآمدي
 روحیۀ گرانهجیمیان نقش حاضر، پژوهش مهم تلویحات
 فشارآورهاي و انگیزشی هايگیريجهت ارتباط در پژوهشی
 تحصیالت دانشجویان پژوهشی خودکارآمدي با تحصیلی

 جلسات برگزاري حاصل، هايیافته به عنایت با بود. یکمیلت
 میعل تجربیات ارائۀ و تاداناس با تعامل پژوهشی، اندیشیهم
 فکري رشد و پژوهشگري روحیۀ ایجاد جهت آنان

 دست به پژوهشی هايبودجه و امکانات افزایش دانشجویان،
 جمله از شود.می پیشنهاد عالی اموزش نظام اندرکاران

                                                
1. Kyndt 
2. Macmull, Ashkenazi 
3. Daniel, Harland 
4. Zysberg, Schwabsky 

 متغیرهاي سایر نکردن کنترل حاضر، مطالعه هايمحدودیت
 با است. بوده تحصیلی محیط تأثیرات و انگیزشی شناختی،
 تعمیم و اطالعات گردآوري به مربوط هايمحدودیت یه توجه
 سایر دانشجویان روي بر ترگسترده مطالعات انجام ج،نتای

 مطالعات انجام این، بر افون گردد.می توصیه هادانشگاه
 نظیر جیمیان متغیرهاي سایر بررسی و ساختاري معادالت
 در هیجانی میخودتنظی و ارزشیابی ساختار پژوهشی، محیط
   گردد.می توصیه آتی هايپژوهش

  
 منابع
 هايشبکه به اعتیاد ثیرأت ).1348( علی ،زینالی ،ژاله ،احمدي

 جیمیان نقش آموزان:دانش تحصیلی پیشرفت در اجتماعی
 .تحصیلی استرس و تحصیلی کارياهمال خواب، کیفیت
 ،مجازي و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش - میعل فصلنامه
  .32- 21 ،6 شماره

 ۀرابط بررسی ).1389( مهرنوش ،عباسیانفرد .،هادي ،میبهرا
 دورة دختر آموزاندانش در پیشرفت انگیزه با خودکارآمدي

 .1388- 89 تحصیلی سال تهران، شهر دانشگاهی پیش
 شماره ،مدرسه مشاور رسانیاطالع و تحلیلی ،آموزشی فصلنامه

6، 3 -7.  
 اعتباریابی ).1391( حسین ،کارشکی .،همیس ،آبادي بهمن

 :(RIQ)دانشجویان پژوهش به منديعالقه هنامپرسش
 نمیارهچ .هادانشگاه در پژوهش آموزش عملکرد سنجه
 .آموزش ملی همایش

 )1386( علی امید احمدي، .،احمد عبداللهی، .،رودابه علوي، حداد
 مدرسه؛ ضمنی یادگیرهاي در یپژوهش پنهان: درسی ۀبرنام

-33 شماره، 23 ،تربیت و تعلیم فصلنامه .میعل روحیه مورد:
66.  

 ـ استاد ارتباط اثر ).1394( محبوبه ،خداپرست .،مهدي ،میسلی
 پژوهشی خودکارآمدي و تحصیلی انگیزش بر دانشجو

 .ورزشی علوم و بدنی تربیت یکمیلت تحصیالت دانشجویان
  .126- 109 ،4 شماره ،تربیتی ورزش در پژوهش

 شخصیت.هاي نظریه ).1399( الن سیدنی. شولتز. دوان.پی.، شولتز،
 دوران. تهران:
 پژوهشی روحیه مقیاس اعتباریابی و ساخت ).1391( زینب شیرزاد،

 کارشناسی ۀنامپایان .مشهد شهر متوسطه دختران انآموزدانش
 فردوسی دانشگاه یشناسروان و تربیتی علوم دانشکده ارشد
  .مشهد
 و ساخت ).1395( حسین ،کارشکی .،بهروز ،مهرام .،زینب ،شیرزاد

 دختر آموزاندانش براي پژوهشی روحیۀ مقیاس اعتباریابی
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 شماره ،تربیتی گیرياندازه فصلنامه .مشهد شهر متوسطه مقطع
6، 117 -139.  
 و خودکارآمدي بر موثر عوامل و انمیز ).1390( منیره صالحی،

 – شناختی نظریه اساس بر دانشجویان پژوهشی انگیزش
 فردوسی دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان .بندورا اجتماعی
  .مشهد
 منیجه ،ییالق شهنی .علیرضا ،یخچالی حاجی .،حمید ،فرامرزي

 با انگیزشی هايگیريجهت چندگانه و ساده رابطۀ ).1395(
 مقطع سوم سال پسر آموزاندانش در خالق خودکارآمدي

 و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش - میعل فصلنامه ،متوسطه
  .26- 17 ،12 شماره ،مجازي
 الگوي و مبانی ).1390( مریم ،کوثري .،احمد ،کالهدوزي

 .(ع) حسین امام جامع دانشگاه محوردر پژوهش آموزشهاي
 ،19 شماره ،میاسال تربیت و تعلیم مسائل در پژوهش فصلنامه

139 -168.  
 ).1348( محمدرضا ،آهنچیان .،حسین ،کارشکی .،هوشنگ ،گراوند

 عوامل پژوهشی، خودکارآمدي بین ساختاري روابط آزمون
 عملکرد با دانشگاه پژوهشی -  آموزشی محیط و اجتماعی
 فصلنامه .یکمیلت تحصیالت دانشجویان پژوهشی - آموزشی

 ،4 شماره ،مجازي و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش - میعل
27 -48.  
 طاهر صمدي .،محمد ،کوهی .،غالمحسین ،مکتبی .،یاسر ،گراوند

 روحیۀ و شناختیروان هايسرمایه تأثیر ).1399( مریم ،گورابی
 تحصیالت دانشجویان پژوهشی خودمختاري بر پژوهشی

 در پژوهش و دانش .اهواز چمران شهید دانشگاه یکمیلت
  .94- 81 ،21 شماره ،کاربردي یشناسروان
 ارائه ).1396( کیومرث ،نیازآذري .،مریم ،یزدي تقوایی .،لیال ،مردانی

 و پژوهشگري روحیۀ با آن ارتباط و پژوهشی تجربه مدل
 ارشد کارشناسی ةدور دانشجویان پژوهشی خودکارآمدي

 ،9 شماره ،اجتماعی پژوهش .ساري واحد میاسال آزاد دانشگاه
21 -40.  
 مصطفی سید ،پورحسینی ،.عابدین ،وکیلی ،.امیرس ،زاده مهرعلی

 علوم دانشگاه پزشکی دانشکده استادان دیدگاه ).1390(
 مرکز مجله دانشجویی. تحقیقات و پژوهش به سمنان پزشکی
-11 ، 6 شماره ،یزد پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات
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