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 چکيده
 َبي ثُساضتي ضرطيضي ثرًزٌ ي وقطري محرًضي زض ػپرًک پعضراي ا  رب        ي سالمتي ثطاي پيططفت مطاقجت ي ثُساضتتحقيقبت زض ظميىٍ زمينه و هدف:

اي ذًزکبضآمسي پژيَطي زض زاوطجً بن زذتط ي پسط مقطغ تحػريالت تاميپري پطسرتبضي    ي حبضط ثب َسف تؼييه ي مقب سٍضي مطبلؼٍومب س. اظ ا همي

 اوجبک پص طفت.

ي آمبضي ا ه پژيَص ضا زاوطجً بن تحػيالت تاميپي پطسرتبضي زاوطرهبٌ ػپرًک     ي اظ وًع مقطؼي است. جبمؼٍ پژيَص حبضط تًغي ي روش بررسي:

ٍ  گيطي اظ وًع تػبزفي سربزٌ ثرًز. جُرت گرطزآيضي زازٌ     زاز. ضيش ومًوٍ ، تطايل مي1392-1393پعضاي اضزثيل زض سبل تحػيپي  ي َرب اظ پطسطرىبم

زي  tَربي آمربضي   آظمرًن َرب ثرب اسرت بزٌ اظ    سبذتٍ ضسٌ است ثُطٌ گطفتٍ ضرس. زازٌ   Phillips & Russell( کٍ تًسطRSEذًزکبضآمسي پژيَطي )

 تحپيل ضس. 20 تسرٍ SPSS افعاض آمبضيوطک گطيَي مستقل ي آوبليع ياض بوس زي ػبمپي زض

ي کرل  اي، ططاحي تحقيق ي ومطٌػمپيبتي، کمي ي ضا بوٍَبي وًضته، تحقيق وطبن زاز زاوطجً بن زذتط ي پسط اظ وظط ذًزکبضآمسي مُبضتوتب ج  ها:يافته

 مُربضت  ،َربي ططاحري تحقيرق   ذًزکبضآمسي پژيَطي ثبالتط اظ ميبوهيه مؼيبض جبمؼٍ قطاض زاضوس. ثيه زاوطجً بن زذتط ي پسط زض ذًز کبضآمسي مُربضت 

 چىيهَم. (P> 05/0) وساضت يجًز زاض مؼىي ت بيت پژيَطي ذًزکبضآمسي کل يومطٌ ي وًضته َبيمُبضت اي،ضا بوٍ ي کمي مُبضت ،ػمپيبتي تحقيق

ٍ  وقرص  امرب (  F ،27/0=p =21/1) وجًز زاضمؼىي پژيَطي ضاثطٍ ثب ذًزکبضآمسي زض پژيَص ثٍ ػالقٍ ي جىسيت وقص تًاک ٍ  يجساگبور ٍ  ػالقر  اوجربک  ثر

 (.F ،006/0= p =63/7) ثًز. زاضمؼىي زاوطجً بن پژيَطي ذًزکبضآمسي زض پژيَص

ي ػپمي ي تًليرسات  چًن محيط آمًظضي، اوهيعٌي ذًزکبضآمسي پژيَطي ثب ػًامپي َمتًغيٍ مي ضًز زض پژيَص َبي ثؼسي ضاثطٍ :کلي گيرينتيجه

پژيَطي مًضز ثطضسي قطاض گيطز.

ه هاواژکليد 

 

   21/8/93: تبض د زض بفت

:تبض د پص طش
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 قدمهم

سٌ يپًضر  يپژيَص زض جُبن امطيظ ثط کسر  تيي اَم وقص

ٍ  ي تًسؼٍي  َب ططفتيپست ي امطيظٌ تمبک يو ٍ  َمر  ي جبوجر

 يَرب  پرژيَص قربت ي  يتحق يٍ  سبمرتپف زض  يَب ثرص

ٍ   يي متىبست ثب و يػپم . (1)س ر آ يمر زسرت   بظ َرط ثررص ثر

َ يژٌ تحق ي پژيَص ثٍ اظ  يبضيثسر  يطثىرب  ظ يقبت زاوطرهب

ططفت، يسن ثٍ پيزض ضس ياست ي ػبمل مُم يػپم يکبضَب

ق ير ه تحق ر ثٍ مؼطفت است. ػاليٌ ثرط ا  يبثيتًسؼٍ ي زست

ٍ  يٌ جربز  سن ثرٍ  يآغبظ ضس ي وقطٍ کطرًض   يػپمر  ي تًسرؼ

ق ي ضتبة يططفت ثرص تحقيه پيگ ت ث تًان يماست ي 

اض زض َرط کطرًض اضتجربر ثطقرطاض     س ر ط ي پبير فطاگ ي تًسؼٍ

ٍ  يجًىس جست پژيَص فطا. (3،2)است  يَرب ي پر   وبضرىبذت

 يآيض َبسررت. پژيَطررهط ثررب جمررغ قررت آنيثررطزن ثررٍ حق

ت وبضىبذتٍ ي ياثؼبز مًقؼ ي اطّالػبت ي ضًاَس الظک زضثبضٌ

  يَرب  کىرس ترب زاورص ي ضاٌ حرل     يَب، ترالش مر   ل آنيتحپ

ً . (4)زست آيضز َب ثٍ آن ي زضثبضٌ پرژيَص ثرٍ    ياظ وظط لغر

ثبظجسرته  ق ي يکطزن، تحقت ح ع جً کطزن، جست يمؼى

زاوسرت   يبو تًان جط يهط پژيَص ضا م ػجبضت زثٍ است؛

ترب  ثرٍ ثُجرًز     ي وُباوجبک ضرسٌ   ياتًسؼٍ يَبکٍ ثٍ َسف

پرژيَص ثرب    (5)اوسبن مىجرط ضرًز   يت ظوسگي يسن کيثرط

جُت  يَب، ضاَابض ط مىظم زازٌيي ت س ي، ثطضسيآيض جمغ

 . (6)ثبضس يک مطال ذبظ م ب حل  ک سؤال  پبسد ثٍ 

Cheetham چ يت پررژيَص ضا ثررب تًج ررٍ ثررٍ مرربضپيرراَم

چ يه مربضپ  ر کىرس، ا  يبن ميث Krickي  Watson ي گبوٍ سٍ

ق اضربضٌ زاضز.  ير ق، آمًظش ي زاوص ي اوتقربل تحق يثٍ تحق

زاض اظ زاورص  س وظربک ير کٍ ثرب تًل  ٍ است ه اليقبت ايليتحق

جربز   س ا ر جس يَرب کير َب ي ثب تاى سٌ ا ي تًسؼٍي  س جس

زَرس ي   يط ضا ضال ميفطاگ يطيبزگ َب تيفؼ بله  ضًز. ا يم

ط ضسن زض اوتقربل زاورص   يزضگ يمىس ثطاًَش يک ساًّ 

ٍ     يطيبزگ  ،زيک يٍ  است. ال  ي ي آمرًظش اسرت کرٍ ثسور

 مًجرًز  َربي  زَس ي تًسط پژيَص يح ميَب ضا تًض سٌ ا

ت مًقّرت اظ زاورص   ير مبَ ي ضال گطفتٍ ي مىؼاس کىىرسٌ 

اظ  يبضياوتقبل زاوص است کٍ ضبمل ثس ، يوُب يٍ  است. ال

. مري ثبضرس  تط گستطزٌ ي ه زاوطهبٌ ي جبمؼٍياثؼبز تؼبمل ث

ىرٍ ضرسن    کىرس، وُبز  يچٍ زض اوتقبل زاوص مُم جپًٌ مر آن

ثب تًجٍ ثٍ  .(7)جبمؼٍ است يَىگ پژيَص زض قطط ػپمفط

ثرط   يت پژيَص مجىيذػًظ اَمزض Seymour  يگ تٍ

پرژيَص اسرت ي    ياجرطا ت ذرسمبت،  ي يکٍ اسبس که ا

بن يرربک زازن پررژيَص ثىت ي ػالقررٍ ثررٍ اوجرر ررثررسين حمب

 اظ محققرربن تررالش  يبضيثسرر ،(8)عز ررضيترػررع فررطي مرر

 يمىررسص ػالقررٍ کررٍ مًجررت افرعا  يػرًامپ  اوررس ترربکرطزٌ 

زض  يسات پژيَطر ير يَص ي تًلپرژ  يبن ثٍ اجرطا  زاوطجً

 يَرب پرژيَص  .(9)کىىرس   يضا ضىبسرب  ضرًوس  يَب مزاوطهبٌ

زوجربل کرطزن ي    ه ػبمرل زض  زازٌ است کٍ چىسط وطبن ياذ

ٍ   يپژيَطر  يَبتياوجبک زازن فؼبل س کرٍ اظ  اور وقرص زاضرت

، يپژيَطر  –يط آمًظضر يترًان ثرٍ محر   يَب مر آن يجمپٍ

مبوىرس   ياجتمربػ  يضرىبذت  يطَبيي متغ يضرػ يطَبيمتغ

 Research Self Efficacy))يپژيَطر  يذًزکبضآمس

(RSE) يج مررًضز اوتظرربض پژيَطرر ي وتررب (Research 

Outcome Expectation
. (10)اضررررربضٌ کرررررطز ( 

َرب ي   يژيَص ثٍ ثطآيضز افطاز اظ تًاورب زض پ يذًزکبضآمس

تپررف ف مر ذًزضرربن زض اوجرربک زازن ي ررب يَرربتيررقبثپ

 يمرس ذًزکبضآهط  ز يثٍ ػجبضت. (11)ضًزيگ تٍ م يپژيَط

 يضربن ثرطا   يمقساض تًاورب  يه افطاز زضثبضٌيترم يثٍ مؼىب

ه ػبمل مؤثط  طتيف ضسٌ ي اغپ َب تؼطتياوجبک زازن فؼبل

ُ ي مًجرت ت  ثرًزٌ  يضغپ يطيگميزض اوتربة ي تػم ل يسر

ف  ه تؼط ا يثط مجىب. (12)ضًزيت ميافطاز ثٍ مًفق يبثيزست

اظ  يکررٍ زض اوجرربک زازن ثطذرراگررط افررطاز احسرربس کىىررس 

ت ير زاضورس، ثرٍ زوجربل آن فؼبل    يطرتط يث  يَب تًاورب تيفؼبل

عان اػتمربز  ير ٍ مکر  يپژيَطر  يذًاَىس ضفت. ذًزکبضآمس

ضا  يک کبض پژيَط ل يتام يذًز ثطا يَب يافطاز ثٍ تًاوب

ٍ  يوطبن م  يپژيَطر  يَرب زَس، مًجت زوجبل کرطزن حطفر

 يمىرس عان ػالقٍيم يىيثصيپ يه م ًُک ثطا ي ا (13)ضًزيم

پرژيَص ي  ثٍ اوجربک زازن   يپيالت تاميبن تحػ زاوطجً

 يه، ثرطا يچىر ىسٌ ي َم َب زض آآن يسات پژيَطيعان تًليم

ص  تب چٍ حس ثط افرعا  يآمًظض يَبه واتٍ کٍ ططح فُم ا

ً  يمىسػالقٍ سات ير پرژيَص ي تًل  يبن ثرٍ اجرطا   زاوطرج

 .(14)مي ثبضسس يَب متمطکع است، م نآ يپژيَط
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 يمسزکبض يبن ضضتٍ زاوطجًثط ضيي  يقيمحققبن زض تحق

بالت  ررزض ا يگ ترربض يضىبسررتيآسرر يي ضضررتٍ ياجتمرربػ

ل يتحػر  يکرٍ زض زضيٌ  يبفتىس کسربو  زض اب آمط يمتحسٌ

گصضاوىرس،  يپژيَص ضا مر  يي ػمپ يآمًظض يَبذًز زيضٌ

گصضاوىرس،  يضا مر  يآمًظض يکٍ فقط زيضٌ يوسجت ثٍ کسبو

. زض (8)زاضوررس. يطررتطيث يپژيَطرر يعان ذًزکبضآمررسيررم

 يپژيَطرر يذًزکبضآمررس يهررط کررٍ زضثرربضٌ ز يپژيَطرر

کٍ ظوبن ثًز اظ آن  يج حبک وتب ضساوجبک  يىيبن ثبل زاوطجً

زازن پرژيَص   زض اوجربک  يکمترط  ياحسبس ذًزکبضآمرس 

 Lev, Kolassab, Bakkan .(15)وسجت ثٍ مطزان زاضورس 

ً يوهطش مطث يزض ثطضس  يبن ثرٍ ذًزکبضآمرس   بن ي زاوطرج

ه ثبيضوس کرٍ   بن ثط ايبفتىس کٍ مطث بن زض زاوطجً يپژيَط

اوجبک  يذًز ثطا  يثٍ تًاوب يطتطيضبن اػتمبز ثبن زاوطجً

بن  کٍ زضک زاوطجًيزاضوس، زض حبل يپژيَط يزازن کبضَب

زض  يبز ررپژيَطررهطان ظ .(16)ذررًز کررم ثررًز   ياظ تًاوررب

 –يضرىبذت  يٍ ر وقرص وظط  يذرًز زضثربضٌ   يَرب پژيَص

ئرت  يَ يبن ي اػضرب  زاوطجً يزض ضفتبض پژيَط ياجتمبػ

 يبمرسَب يي پ يپژيَطر  يذًزکبضآمرس اوس کٍ بفتٍ زض يػپم

سات ير ي تًل يپژيَطر  يمىسثب ػالقٍ يمًضز اوتظبض پژيَط

اضتجبر  يئت ػپميَ يبن ي اػضب ه زاوطجًيزض ث يپژيَط

 يهررط کررٍ ثررب َررسف ثطضسرر   ز يزض پژيَطرر. (18،17)زاضز

ً ير زض م يپژيَطر  يذًزکبضآمس  يبن کبضضىبسر  بن زاوطرج

تُرطان   يزاوطهبٌ ذًاضظم يتيي ػپًک تطث ياضضس ضياوطىبس

 يَرب تير قبثپ يج وطربن زاز ذًزکبضآمرس   اوجبک ضرس، وترب  

بن يررپررژيَص زض م ي، وًضررته ي ططاحرريپررژيَص ػمپرر

ٍ  ضا يَبمُبضت يي ذًزکبضآمس بن ثبالست؛ زاوطجً  يابور

ق يررج تحق . وتررب(19)ف اسررتيبن ضررؼ زاوطررجً يي کمرر

مطرُس   يکرٍ زض زاوطرهبٌ فطزيسر    يآثبزي ثُمه يکبضضا

 ً  َرب  مُربضت  يبن زض ثطذر  اوجبک گطفت وطبن زاز زاوطرج

، اوجربک زازن  يپژيَطر  يکل ذًزکبضآمرس  يچًن ومطٌَم

زض پرژيَص   يَماربض   يي تًاوب يپژيَط يٍ يف ايل ي ب

 ياجررطا  يتًاوررب يَرربمتًسررط ي زض مُرربضت  ياظ تًاوررب

ج پررژيَص اظ  وتررب ي ل ي اضائررٍيررتحپ  يپررژيَص ي تًاوررب

زض پژيَص ذرًز   يهيطثيض .(15)ثطذًضزاضوس  يثبال  يتًاوب

 ً   ي ىررٍيزض ظم  يىرربن ثرربال يبن اظ اطم وطرربن زاز زاوطررج

 يَرربق ي مُرربضتيررتحق يي آمرربض يابوررٍ ضا يَرربمُرربضت

ج  ه وترب يچىر ق ثطذًضزاضورس. َرم  يتحق ي ي اضائٍ يوًضتبض

ً  يطبن حبک ا  يَرب بن زض مُربضت  اظ آن است کٍ زاوطرج

 يططاحر  يَرب ق ي مُربضت يتحق يَبٍ کبضثطز اذالق ي ضي

 ثطذرررًضزاض ه  يپرررب يعان ذًزکبضآمرررسيرررق اظ ميرررتحق

 .(20)ثًزٌ اوس

 يپژيَطر  ياظ آن است کٍ ذًزکبضآمرس  يَب حبکپژيَص

ع پرژيَص زض  ير ت آمير مًفق يزض اجرطا  يثبال ػبمرل مُمر  

ي زوجبل کطزن آن محسًة  يپيتامالت يبن تحػ زاوطجً

ٍ   يپژيَطر  يي سطح ذًزکبضآمس (21)ضًزيم طرًض  ثربال ثر

ي سرررطح  يقرررً يػپمررر يثرررب زسرررتبيضزَب يمؼىررربزاض

 يػپمرر يه ثررب زسررتبيضزَب يپررب يپژيَطرر يذًزکبضآمررس

 يزيضٌهررط  ز ياظ سررً .(11)ف زض اضتجرربر اسررت يضررؼ

ثب تًجٍ ثٍ َمرطاٌ سربذته آمرًظش ي     يپيالت تاميتحػ

  يس زاورص ثرٍ مىظرًض اضتقرب    ير تًلزض  يپژيَص مىجغ مُمر 

ضرًز ي  يکطًض زض سطح جُبن محسرًة مر   يػپم يضتجٍ

ذرًز    يبن اظ تًاوب عان ازضاک زاوطجًيم يبث ه، اضظ ثىبثطا

 .(22)زاضز يط ت اواربض وبپرص  ير اَمزض اوجبک زازن پرژيَص  

الت يبن تحػر  زض زاوطجً يپژيَط يذًزکبضآمس يبث اضظ

پژيَص زض کطرًض محسرًة    ياجطا يىکٍ مىجغ غ يپيتام

ه  رري مطرراالت اَررب ضررؼف  يضررًوس، زض ضىبسرربيمرر

ه يچىزاضز. َم يپژيَص وقص مُم يىٍيبن زض ظم زاوطجً

  يضىبسرب  زض يئرت ػپمر  يَ يَب ثٍ اػضرب يگًوٍ ثطضسه ا

ذًز زض اوجربک   يَب يضبن ثٍ تًاوببن عان اػتمبز زاوطجًيم

وقربر قرًت ي     يکىرس ي ضىبسرب  يزازن پژيَص کمرک مر  

، يت آمًظضر  پرژيَص ي َرسا   يَب ضا زض اجرطا ضؼف آن

ٍ   يتًاوب يبث ع اضظيي و يضغپي  يپژيَط ا َرب ض آن ياحطفر

ه ػًامل ضضس  تطاظ مُم يا ، هيچىَم .(14)کىسميل يتسُ

ي پرژيَص  ق ير ، تًجٍ ثٍ امرط تحق يَط کطًض  يي ضاًفب

سرٍ   يَب ي مطاکع آمًظش ػربل زض آن کطًض است. زاوطهبٌ

س زاورص،  ير ػمسٌ زاضوس کرٍ ػجربضت اسرت اظ تًل    ي ٍيي 

ذررسمبت  يمترػررع ي ػطضررٍ ياوسرربو يطييررت ويررتطث

ص ثُساضرت ي زضمربن ػراليٌ ثرط     ثٍ جبمؼٍ. ثر يترػػ
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، يع آمًظش پعضرا يي و يزضمبو –يذسمبت ثُساضت يٍ اضا

ه يري ضا ثرٍ مىظرًض تؼ   يبضثطزقربت کر  ياوجربک تحق  ي ٍيي 

ص  ، زض جُت افعايزضمبو –يثُساضت يبظَبيَب ي وت ايلً

 يُ س. ثسوثط ػُسٌ زاض يت ثُجًز سالمت ي زض وُب ييضثُطٌ

سات ير تًل يًن ثطضسططفت زاوص، مطَياست کٍ اضتقب ي پ

است، تب ضاٌ  بفته مؼضالت مًجًز َب ي زاوطهبٌ يپژيَط

 يآتر  يَرب زض سربل  يپژيَطر  يَرب تير ضضس فؼبل يضا ثطا

ه مًاورغ اوجربک    ترط وظرطان مُرم   غربحت . (15)ضيضه سبظز

ضا حربل تًسرؼٍ    زض يزض کطًضَب يزاوطهبَ يَبپژيَص

بضان يغ مىبثغ ي کمجًز زسرت  ، ضؼف زض تًظيمطاالت مبل

ه  ر ػاليٌ ثرط ا . (24،23)اوس سٌ شکط ومًزٌ آمًظش ز يپژيَط

 اوجرربک پررژيَص،   يعٌ ثررطايرره ثررًزن سررطح اوه  يپررب

ع اظ ير ي کمجرًز يقرت و   (26،25)يظائرس ازاض  يَبيثًضيکطاس

. (28،27)ضسٌ است يبث بن اضظ زاوطجً يهط مًاوغ پژيَط ز

مىرس وجررًزن  َرب، َرسف  ه مطراالت ي چرربلص  ر ا زض کىربض 

اوجربک ضرسٌ ثرب     يَبه پژيَصيقبت ي ػسک تىبست ثيتحق

اظ  يطير گ ع ػسک ثُطٌيجبمؼٍ ي و يياقؼ يبظَبياوتظبضات ي و

ط يطان جبمؼٍ، تأثيگميطان ي تػم قبت تًسط مسيج تحق وتب

ي  ي، اجتمربػ ي، اقتػربز يآمًظضر  ي پژيَص ضا زض تًسؼٍ

ت ير ه تطث ثىربثطا ؛ (29)ضوگ ومًزٌ اسرت جبمؼٍ کم يفطَىه

 يَرب طسربذت  جربز فطَىرگ ي ظ   محقرق، ا  ياوسبو يطييو

ژٌ  ر ع تًج رٍ ي يق ي وياثعاض تحق يسبظق، فطاَميتحق يػپم

ت ير اظ اَم يذبل يپژيَط يگصاضٍ عان سطمبيص م ثٍ افعا

 ست.  يو

-سٍ مقب َسف ثب حبضط پژيَص مصکًض مًاضز ثٍ تًجٍ ثب

 مُم يَبضبذع اظ يا  ػىًان ثٍ يپژيَط يمسذًزکبضآ

 مقطرغ زذتط ي پسط  بن زاوطجً هيث زض قبت،يتحق اوجبک زض

 لياضزث يپعضا ػپًک ٌزاوطهب يپطستبض يپيتام التيتحػ

 يذًزکبضآمرس  تييضرؼ  يثطضسر  ثب ت وُب زض تب ضس اوجبک

ً  هيثر  ب آ گطزز مطرع ،بن زاوطجً يپژيَط  بن زاوطرج

 ب ر آ ي وٍ؟ ب  زاضز يجًز يت بيت ىٍيظم ه ا زض پسط ي زذتط

 زض ه ط سررب ي پررژيَص ثررٍ مىررسػالقررٍ بن زاوطررجً هيثرر

 ه ر ا زض ورٍ؟  ب  زاضز يجًز ت بيت يپژيَط يذًزکبضآمس

 س؛ گطز يثطضس ي مططح ط ظ بتيفطض ضاستب

ً  يپژيَطر  يه ذًزکبضآمسيث _ بن زذترط ي پسرط    زاوطرج

 ت بيت يجًز زاضز.

ً  يپژيَط يه ذًزکبضآمسيث _ ٍ  زاوطرج ٍ  بن ػالقر  مىرس ثر

ت ت ربيت  يجىسر ثرب تًجرٍ ثرٍ    ه  ط اوجبک پژيَص ي سرب 

 يجًز زاضز.

 

 يروش بررس

ٍ است.  يي اظ وًع مقطؼ ي يتًغ حبضط پژيَص  ي جبمؼر

ً   ر ا يآمبض  يپر يالت تاميتحػر بن  ه پرژيَص ضا زاوطرج

 يپيل زض سربل تحػر  ياضزث يزاوطهبٌ ػپًک پعضا يپطستبض

ٍ  يل ميتطا ،1393-1392 اظ ورًع   يطير گ زاز. ضيش ومًور

ه مىظًض ثب کست مجرًظ اوجربک    ا ي. ثطاسبزٌ ثًز يتػبزف

 يپيالت تاميبن تحػ ست زاوطجًيپژيَص اظ زاوطهبٌ، ل

بفت ضس ي ثب کرس   زض يپطستبض ياظ ازاضٌ آمًظش زاوطاسٌ

اقرساک   يطير ، ثٍ ومًوٍ گيي اوجبک قطػٍ کط ياسبم يگصاض

؛ ي α; 05/0 يحجم ومًوٍ ثب زض وظط گطفته ذطرب س.  گطز

 يب تًجرٍ ثرٍ تػربزف   ه ثيچىمًضگبن ي َم –يمسل کطجس

و ط زض وظرط گطفترٍ    170ت ثٍ  ، قطيطيگثًزن ضيش ومًوٍ

 پبسد کبمل غًضت ثٍ پطسطىبم159ٍ تؼساز، ه ا اظ کٍ ضس

 وبقع هط ز يپطسطىبمٍ 11 ي ثًز ليتحپ قبثل ي ضسٌ زازٌ

 اظ ذطرب  ورًع  َط اظ يطيجپًگ جُت کٍ ثًزوس مرسيش ي

 اظ َررب زازٌ يگررطزآيض جُررت. ضررسوس ذرربض  ليررتحپ

 & Phillips(RSE) يپژيَط يذًزکبضآمس يپطسطىبمٍ

Russell  ٌي سرؤال  33 يزاضا بسيمق ه ا .ضس گطفتٍ ثُط 

 يططاح يَبمُبضت: ضبمل کٍ ثبضسيم بسيمق ذطزٌ چُبض

 8) يبتيررػمپ پرژيَص  يَرب مُرربضت ،(سرؤال  8) پرژيَص 

  ي( سررؤال 8) يکمرر ي يابوررٍ ضا يَرربمُرربضت ،(سررؤال

  يوحررًٌ. ثبضررسيمرر( سررؤال 9) وًضررته يَرربمُرربضت

ٍ  اسرت  غًضت ه ا ثٍ بسيمق ه ا يگصاضومطٌ ٍ  کر  َرط  ثر

 وطربن  غر ط  کٍ طزيگيم تؼپق 9 تب غ ط هيث ياومطٌ سؤال

 يزَىرسٌ  وطربن  9 ػرسز  ي  يتًاورب  ػسک ثٍ اػتقبز يزَىسٌ

 .اسرت  ٍ ر گً آن محترًاي  اوجبک زض کبمل  يتًاوب ثٍ اػتقبز

 زض يپژيَطر  يط يآثبز ثُمه ي يکبضضا تًسط اثعاض ه ا

ً  هيث  يفطزيسر  زاوطرهبٌ  يپر يتام التيتحػر  بن زاوطرج
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 مرصکًض  بسيمق ذطزٌ چُبض ي است ضسٌ يبث َىجبض مطُس

 اظ 65/0 ي سٌ ر گطز اسرترطا   يػربمپ  ليتحپ اظ است بزٌ ثب

 زض. کىىرس يمر  هيري تج ضا يَطر پژي يذًزکبضآمرس  بوس ياض

 اثرعاض  يسربظٌ   ري ضيا ي  يمحترًا   ري ضيا طبن ا يمطبلؼٍ

 يػربمپ  لير تحپ اوجربک  ي وظرط غبحت سياسبت وظط ثب مصکًض

 ت ضرط  زض 97/0 اثعاض  يب پب هيَمچى. است سٌ گطز س يتأ

 حبضط يمطبلؼٍ زض. (15)است آمسٌ زست ثٍ کطيوجبخ يآل ب

 اظ تره  چىرس  تًسرط  اثرعاض  يغرًض  ي  يمحترًا   يضيا عيو

 ي يثطضسر  يتر يتطث ػپرًک  ي يضياوطىبسر  يَرب گطيٌ سياسبت

ٍ  پطسطىبمٍ کل  يب پب. گطفت قطاض س يتأ مًضز  ييض ثرط  کر

ً  اظ و ط 25  يآل رب  ت ضرط  زض گطفرت،  اوجربک  بن زاوطرج

 يططاحرر يَرربمُرربضت يمؤل ررٍ  يب ررپب ي 95/0 کطيوجرربخ

 يبتير ػمپ قير تحق يَبمُبضت يمؤل ٍ ،(α; 86/0) قيتحق

(66/0 ;α)، ٍ 83/0) يابوٍ ضا ي يکم يَبمُبضت يمؤل; 

α) وًضرته  يَرب مُبضت يمؤل ٍ ي (92/0 ;α ) ٍ  زسرت ثر

 اجبظٌ کست ي اثعاض  يب پب ي  يضيا اظ ىبنياطم اظ پس .آمس

 هيَمچىر  ي اورس ومًزٌ يبث َىجبض ضا آن کٍ اثعاض ططاحبن اظ

 ضررطکت اظ ت ضضررب اذررص جمپررٍ اظ ياذالقرر مالحظرربت

 ياسربم  مبورسن  محطمبوٍ ق،يتحق زض ضطکت جُت کىىسگبن

ً  جُرت  محقرق  ثرًزن  زستطس زض ض افطاز، ٍ   يپبسرره  ثر

 ػپرًک  زاوطرهبٌ  اظ پژيَص ياجطا مجًظ کست ي سؤاالت

 التيتحػ بن زاوطجً هيث زض پطسطىبمٍ غ تًظ ثٍ يپعضا

  يَرربزازٌ .س ررگطز اقررساک يپطسررتبض يزاوطرراسٌ يپرريتام

 ضس ياضز 20وسرٍ   spssيآمبض افعاض وطک زض آمسٌ زستثٍ

  غ ر وطمربل ثرًزن تًظ   ل،ير تحپ ي ٍ ر تجع ثٍ اقساک اظ قجل ي

 يَرب آظمرًن سپس ثرب اسرت بزٌ اظ    ي س گطز يثطضس َبزازٌ

 يػربمپ  زي بوس ر ضيا عيآوربل  ي مستقل يگطيَ زي t يآمبض

 هيري تؼ يثرطا  کٍ است شکط ثٍ الظک .ضسوس ليتحپ ي ٍ تجع

 بظير امت ه ترط کم مؤل ٍ، َط( يفطض هيبوهيم) بضيمؼ هيبوهيم

 آن سرؤاالت  مجمرًع  اظ مماره  بظير امت ه طرتط يث ثب مماه

 اسربس  ه ثرطا . س ر گطز ميتقسر  زي ثرط  ي جمغ َم ثب مؤل ٍ

 ،(36) پرژيَص  يططاح يَبمُبضت يمؤل ٍ بضيمؼ هيبوهيم

 ي يابوٍ ضا يَبمُبضت ،(36) يبتيػمپ پژيَص يَبمُبضت

 بضير مؼ هيبوهير م ي( 5/40) وًضرته  يَبمُبضت ،(36) يکم

 .ضس گطفتٍ وظط زض( 5/148) پطسطىبمٍ کل

 

 يافته ها

 6/56) مرًضز  90زسرت آمرسٌ   ثٍ يپطسطىبم159ٍاظ تؼساز 

 4/43)  مررًضز 69مررصکط ي بن  تًسررط زاوطررجًزضغررس( 

-. َرم ثرًز ل ضرسٌ  يتاممؤوث بن  تًسط زاوطجًزضغس( 

مرتپرف   يپيتحػر  يَرب کٍ زض تطک زاوطجً 159ه اظ يچى

کرٍ ثرٍ   زاضرتىس  ( ا ُربض  زضغس 2/47و ط ) 75 قطاض زاضتىس

ٍ  يقر يتحق ياوجبک کبضَرب  و رط   84ثبضرىس ي  يمىرس مر  ػالقر

ٍ  ا ُبض کطزوس( و ط 8/52)  يثرٍ اوجربک کبضَرب    ياکٍ ػالقر

ٍ  يثطا وساضوس. يقيتحق  يپژيَطر  يزکبضآمرس ذًي مقب سر

ايل  يٍيفطضر ثرب تًجرٍ ثرٍ َرسف پرژيَص،      بن  زاوطجً

 يپژيَطر  يه ذًزکبضآمرس يثر »کرٍ  ه ر ثرط ا  يپژيَص مجى

، مًضز آظمرًن  «زاضزبن زذتط ي پسط ت بيت يجًز  ًزاوطج

 قطاض گطفت.

ٍ ي زاضته زي گرطيٌ  يثًزن وًع فطض ياسٍ ثب تًج ٍ ثٍ مقب

 يط ذًزکبضآمرس يغ متغ ه وطمبل ثًزن تًظيچىمستقل ي َم

 tٍ اظ آظمرًن  يه فطض ا يثطضس يبن، ثطا زاوطجً يپژيَط

بن زذترط   ه زاوطجًيبوهيممستقل است بزٌ ضس.  يزي گطيَ

آن زض  يَرربي مؤل ررٍ يپژيَطرر يي پسررط زض ذًزکبضآمررس

 ست.آمسٌ ا 1جسيل 
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 ٍ بِ طَر کلي تيبر حسب جٌس بىيداًشجَ يپژٍّش يخَدکبرآهد يًورُ يع فراٍاًيتَز: 1شوبرُ جدٍل 

 

 متغير

  دانشجويان دختر دانشجويان پسر

ميانگين 

 معيار 

 
T 

 

ي درجه

 آزادي

 

 ميانگين تعداد داري معني
انحراف 

 معيار
 ميانگين تعداد

انحراف 

 معيار

َرررربي مُرررربضت

 ططاحي تحقيق
90 10/43 25/15 69 91/41 98/12 36 518/0 157 60/0 

مُررربضت تحقيرررق 

 ػمپيبتي
90 84/46 20/12 69 95/49 65/7 36 96/1- 57/151 051/0 

َبي کمي ي مُبضت

 ايضا بوٍ
90 87/39 65/13 69 91/41 39/13 36 93/0- 157 34/0 

 60/0 86/152 -52/0 5/40 48/16 04/54 69 29/18 60/52 90 َبي وًضتهمُبضت

ذًزکبضآمررررررسي 

 پژيَطي
90 42/182 91/55 69 82/187 94/42 5/148 68/0- 99/156 49/0 

کرل   يه ومرطٌ يبوهير ضًز کٍ م ي، مالحظٍ م1طجق جسيل 

ً  يذًزکبضآمرس  تررط اظ صيثر  82/187بن زذتررط ثرب   زاوطرج

ً  يپژيَطر  يکرل ذًزکبضآمرس   يه ومطٌيبوهيم بن  زاوطرج

ً  هيچىر َرم  ثبضرس.  يم 42/182پسط ثب  ي  بن پسرط  زاوطرج

ق، ير تحق يططاحر  يَرب مُبضت يتمبمزض  بن زذتط زاوطجً

، مُبضت وًضته ي يابوٍ ي ضا ي، مُبضت کميبتيق ػمپيتحق

بض ير مؼه يبوهيثبالتط اظ م يپژيَط يکل ذًزکبضآمس يومطٌ

ً  ر ثرط ا  ػراليٌ ( قطاض زاضوس. يه فطضيبوهي)م بن  ه زاوطرج

ي  يکمر  يَب، مُبضتيبتيق ػمپيتحق يَبزذتط زض مُبضت

 يه ثربالتط يبوهير ق مير وًضرته تحق  يَبي مُبضت يابوٍ ضا

ً وسررجت ثررٍ پسررطان زاض   ع زض يرربن پسررط و وررس ي زاوطررج

اظ زذتطان زاضا  يه ثبالتطيبوهيق ميتحق يططاح يَبمُبضت

 اسرت ي  ع يَرب وربچ  هيبوهير ه اذرتالف م  ر امرب ا  .ثبضرىس يم

ً يضرًز، ثر   يمطبَسٌ مطًض کٍ َمبن بن زذترط ي   ه زاوطرج

ي زض  يغررًضت کپرر ثررٍ يپژيَطرر يپسررط زض ذًزکبضآمررس

 ،يبتيررق ػمپيررمُرربضت تحق ،قيررتحق يططاحرر يَررب مؤل ررٍ

ٍ  ي ضا يکم يَبمُبضت اظ لحرب    ي مُربضت وًضرته   يابور

  .  (p>05/0) وساضززاض يجًز يت بيت مؼى يآمبض

قطاض  يَص حبضط مًضز ثطضسکٍ زض پژي يهط ز يٍيفطض

 يپژيَطرر يزکبضآمررسه ذًيثرر» ؛ػجرربضت ثررًز اظگطفررت 

تؼبمل  ه زض ط مىس ثٍ اوجبک پژيَص ي سببن ػالقٍ زاوطجً

  «.ت ت بيت يجًز زاضزيجىسثطحست 

 ت بيت ضا ثطضسي مري کىرس  مصکًض  يٍ يکٍ فطضه ل ايزلثٍ

ت )مرصکط، مؤورث( ي   يط جىسر ير تغزي م وقرص  يي ثٍ ثطضس

ثرٍ اوجربک پرژيَص )ػالقرٍ ثرٍ اوجربک امرًض         يمىرس ػالقٍ

زض ضاثطٍ ثرب  ( ي، ػسک ػالقٍ ثٍ اوجبک امًض پژيَطيپژيَط

غ  ر تًظ يکرٍ زاضا  يپژيَطر  يذًزکبضآمس ي ط ياثستٍيمتغ

آن اظ آظمًن  يل استىجبطيپطزاظز؛ جُت تحپ يوطمبل است م

ضرمبضٌ  زض جسيل  ضس. يطيگ طٌثُ يبوس زي ػبمپ ع ياضيآوبل

 (ه ي اوحطاف استبوساضزيبوهيَب )م زازٌ ي ياطّالػبت تًغ 2

 .آمسٌ است

 

 تيجٌس بر حسبي يريهٌد بِ اًجبم پژٍّش ٍ سببى عالقِيداًشجَ يپژٍّش يدکبرآهدخَ تَصيف: 2جدٍل شوبرُ 
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ٍ  يمالحظرٍ مر   2ضرمبضٌ   طجق جرسيل  ه يبوهير م گرطزز کر

اوجربک پرژيَص َسرتىس    مىس ثرٍ  بن پسط کٍ ػالقٍ زاوطجً

طررتط اظ يث يپژيَطرر يسط ذًزکبضآمرريرر( زض متغ10/177)

قبثل  ي(. وات88/162ٍمىس ثٍ پژيَص است )زذتطان ػالقٍ

ً يبوهيکٍ َم مه ىٍ ايه ظم تأمل زض ا بن پسرط ي   ه زاوطرج

 ٍ اوجرربک پررژيَص بن زذتررط کررٍ ثرر ه زاوطررجًيبوهيررَررم م

ظ طررتط ايث يپژيَطرر يوساضوررس زض ذًزکبضآمررس ياػالقررٍ

 است کٍ ثٍ اوجبک پژيَص ػالقٍ زاضوس. يافطاز

 يجُرت سرىجص ثطاثرط    Levenج آظمًن  ثب تًجٍ ثٍ وتب

کرٍ سرطح   ه ر ثط ا يمجى ،ط ياثستٍيمتغ يذطب يَببوس ياض

ي  (p>05/0)ثررًزٌ  05/0تررط اظ ثررعض  F يآمرربض يذطررب

ت يسر ه َط زي جىيط زض ثيه متغ ا يبوس ذطب ه ياض ثىبثطا

 ٍ مىرس ثرٍ اوجربک پرژيَص ي     )مصکط ي مؤوث( ي افطاز ػالقر

ه يثر  يث ت بيتيه ح ي اظ ااست ه ثب َم ثطاثط ثًزٌ  ط سب

پطزاذترٍ ضرس.    يل وُبيَب يجًز وساضت؛ ثٍ اوجبک تحپ آن

 بىيداًشجَ يپژٍّش يخَدکبرآهددر رابطِ بب ت ٍ عالقِ بِ اًجبم پژٍّش يجٌس ًقش : 3شوبرُ  جدٍل

MS F

گطزز کرٍ   يآمسٌ، مطبَسٌ م 3ضمبضٌ چٍ زض جسيل طجق آن

ط يررمتغزض ضاثطررٍ ثررب ت يط جىسرريررمتغ ي جساگبوررٍوقررص 

( F، 05/0<p(1،155;)27/0) يپژيَطررر يذًزکبضآمرررس

 ي ه ومرطٌ يبوهير ، ميثٍ لحرب  آمربض   يؼى  ست؛يزاض ويمؼى

ي پسط ثرب  بن زذتط  ه زاوطجًيزض ث يپژيَط يذًزکبضآمس

 ط يررمتغ ي جساگبوررٍوقررص  زاض وررساضز.يَررم ت رربيت مؼىرر 

زض ضاثطررٍ ثررب   يقرريثررٍ اوجرربک امررًض تحق  يمىررسػالقررٍ

 (F، 05/0>p(1،155;)63/7) يپژيَطرر يذًزکبضآمررس

 ي ه ومرطٌ يبوهير ، ميثرٍ لحرب  آمربض    يؼى  زاض است؛يمؼى

کرٍ ػالقرٍ ثرٍ اوجربک      يبو زاوطجً يپژيَط يذًزکبضآمس

کٍ ػالقٍ ثٍ اوجبک امًض  يبو زاضوس ي زاوطجً يامًض پژيَط

ه يچىر َرم  .زاضززاض يوساضوس، ثب َم ت ربيت مؼىر   يپژيَط

 زضثٍ اوجبک امًض پژيَص  يمىست ي ػالقٍيجىس وقص تًاک

 (F، 05/0<p(1،155;)21/1) يپژيَطرر يذًزکبضآمررس

 يه ذًزکبضآمررسيهرط ثر   ز يبوير ثبضرس ثررٍ ث  يزاض ومر يمؼىر 

مىس ثٍ اوجبک بن ػالقٍ )زاوطجًبن  زاوطجً يمبمت يپژيَط

ت، ت ربيت يجرًز   يثرب جىسر  ضاثطرٍ  ه( زض  ط ق ي سبيتحق

 وساضز.

 يريگجهيبحث و نت

 يپژيَطر  يذًزکبضآمرس  يبث حبضط ثب َسف اضظ يمطبلؼٍ

ل اوجرربک يرراضزث يعضررابن زاوطررهبٌ ػپررًک پ زض زاوطررجً

ً ه يبوهير مکٍ ج وطبن زاز  وتبطفت.  پص ي بن پسرط   زاوطرج

ٍ  يَبمؤل ٍزض زذتط   يپژيَطر  يذًزکبضآمرس  يچُبضگبور

، يابوٍ ي ضا ي، مُبضت کميبتيق ػمپيق، تحقيتحق يططاح)

 يپژيَطر  يکرل ذًزکبضآمرس   يمُبضت وًضرته( ي ومرطٌ  

بفتٍ ثب  ه  ا( است. يه فطضيبوهيبض )ميه مؼيبوهيثبالتط اظ م

  ه ي آقربظازٌ يبن ضامر ياوجبک ضسٌ تًسط ضيضرى ق يج تحق وتب

 يططاحر  يپژيَط يَبتيقبثپ يکٍ ذًزکبضآمسه ثط ا يمجى

ق ير تحق يبفتٍ ثب  ،(19)بن ثبالست بن زاوطجًيپژيَص زض م

ً  ه ر ثرط ا  يمجىر  يآثربز ي ثُمه يکبضضا بن زض  کرٍ زاوطرج

 يکررل ذًزکبضآمررس يچررًن ومررطٌَررب َررممُرربضت يثطذر 

  يي تًاورب  يپژيَطر  يٍ يف ايل ، اوجبک زازن ي بيپژيَط

 يَرب متًسط ي زض مُبضت  يزض پژيَص اظ تًاوب يَمابض

ٍ ير تحپ  يپژيَص ي تًاوب ياجطا  يتًاوب ج  وترب  ي ل ي اضائر

 يبفتررٍ ثررب  ،(15)ثطذًضزاضوررس  يثرربال  يپررژيَص اظ تًاوررب

ً   يهيطثيض زض   يىربن ثربال  يبن اظ اطم کٍ وطربن زاز زاوطرج
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 ق ي يررتحق يي آمرربض يابوررٍ ضا يَرربمُرربضت ي ىررٍيظم

ٍ  يوًضرتبض  يَبمُبضت  ؛(20)ثطذًضزاضورس  قير تحق ي ي اضائر

ط  ثب تًجٍ ثٍ حربکم ثرًزن ضرطا   . ذًان استسً ي َمَم

کطًض ي اضائرٍ ضرسن زضيس    يَباسبن ثط زاوطهبٌ جب   تقط

مطبَسٌ  يَبيرًاوَم ،آمبضق ي يمطتطک مبوىس ضيش تحق

ٍ  ه  يٌ ثط اػال ضسس.يثٍ وظط م يضسٌ مىطق حبضرط   يبفتر

 بن زض  کررٍ زاوطررجًه ررثررط ا يمجىرر يهيطثيضرر يبفتررٍ ثررب 

ه  يپرب  يعان ذًزکبضآمرس يق اظ ميتحق يططاح يَبمُبضت

 ,Levج پررژيَص  ثررب وترربَمچىرريه  ي، (20)ثطذًضزاضوررس

Kolassab, Bakkan ىرربن ياطم کررٍه ررثررط ا يمجىرر

ه  يپرب  يپژيَط يَبذًز زض مُبضت  يبن اظ تًاوب زاوطجً

 يوربَمرًاو  ضسرس يثرٍ وظرط مر   ذًان است. وبَم (16)است

ي ت بيت زض ضيش  يآمبض ياظ ت بيت جبمؼٍ يمصکًض وبض

 بز ضسٌ ثبضس.    يَبثب پژيَص پژيَص حبضط يطيگومًوٍ

ً  يپژيَط يه ذًزکبضآمسيبوهيماگطچٍ  بن پسرط   زاوطرج

 يپژيَطرر يه ذًزکبضآمررسيبوهيررتررط اظ مه يپررب يتبحررس

ع است ي يه اذتالف وبچ بن زذتط قطاض زاضز، امب ا زاوطجً

ه وظرط زض   ر ه اظ ا سرت. ثىربثطا  يزاض ويمؼىر  ياظ وظط آمربض 

ق يج تحق بفتٍ ثب وتب ه  ااسبن قطاض زاضوس.  جب   تقط يط ضطا

Bekken ي، ثُمره آثربز  ي)ثٍ وقل اظ کبضضا ي َمابضان ،

 يکمتط يظوبن احسبس ذًزکبضآمسکٍ ه ثط ا ي( مجى2013

ذرًان  ، وربَم زض اوجبک زازن پژيَص وسجت ثٍ مطزان زاضوس

اظ  يمرصکًض وبضر   يوضسرس وربَمرًا   ي. ثٍ وظط مر (15)است

ٍ  ي مت يآمبض يَبت بيت زض جبمؼٍ  يَرب  بيت ثرًزن ثطوبمر

هرط   طان ثرب ز  ر کطرًض ا  يَرب مًجرًز زض زاوطرهبٌ   يزضس

 کطًضَب ثبضس.

 يزي گطيَرر tآظمررًن  يل اسررتىجبطيررتحپ  يوُررب يجررٍيوت

ً يمستقل وطربن زاز کرٍ ثر    بن زذترط ي پسرط زض    ه زاوطرج

، يبتير ق ػمپير مُربضت تحق ، قير تحق يططاحر  يَرب مُبضت

کرل   يوًضته ي ومطٌ يَبمُبضت ،يابوٍ ي ضا يمُبضت کم

ه  ر ا زاض يجًز وساضز.يت بيت مؼى يپژيَط يذًزکبضآمس

)ثرٍ وقرل اظ    ي َماربضان  Bekkenق ير ج تحق بفتٍ ثب وتب 

ظوربن  کرٍ  ه ر ثرط ا  يمجىر ( 2013، ي، ثُمره آثربز  يکبضضا

زض اوجربک زازن پرژيَص    يکمترط  ياحسبس ذًزکبضآمرس 

ضسرس  يثٍ وظط م. (15)ذًان استوسجت ثٍ مطزان زاضوس وبَم

چرًن ت ربيت زض   َرم  يػًامپ اظ يمصکًض وبض يذًاووبَم

ٍ   ي مت يآمربض  يَبجبمؼٍ  يزضسر  يَرب  ربيت ثرًزن ثطوبمر

هرط کطرًضَب ي    طان ثرب ز  ر طًض اک يَبمًجًز زض زاوطهبٌ

بز  ر ق يثب تحق ق حبضطيه اوجبک تحقيبز ث ظ يظمبو يفبغپٍ

 ضسٌ ثبضس.

ه يکرٍ ثر  ه ر ثرط ا  يزيک مجى يٍيل فطضيٍ ي تحپ تجع يط

ً  يپژيَط يزکبضآمسذً ٍ  زاوطرج مىرس ثرٍ اوجربک    بن ػالقر

ت ت ربيت يجرًز   يجىسر ضاثطرٍ ثرب   زض ه  ط پژيَص ي سب

ت ثرط  يط جىسيمتغ يط جساگبوٍيکٍ تأث وتب ج وطبن زاززاضز، 

ثرٍ   يؼىر  سرت؛  يزاض ويمؼىر  يپژيَط يط ذًزکبضآمسيمتغ

زض  يپژيَطر  يذًزکبضآمرس  يه ومطٌيبوهي، ميلحب  آمبض

 زاض ورساضز. يبن زذتط ي پسط ثب َم ت بيت مؼى ه زاوطجًيث

ي َمابضان )ثٍ وقل اظ  Bekkenق يج تحق بفتٍ ثب وتب ه  ا

ظوربن  کرٍ  ه ر ثرط ا  ي( مجىر 2013، ي، ثُمره آثربز  يکبضضا

زض اوجربک زازن پرژيَص    يکمترط  ياحسبس ذًزکبضآمرس 

 .(15)ذًان استوسجت ثٍ مطزان زاضوس وبَم

 يقر يمرًض تحق ثٍ اوجبک ا يمىسط ػالقٍيمتغ ي ط جساگبوٍيتأث

ثرٍ لحرب     يؼى  زاض است؛يمؼى يپژيَط يثط ذًزکبضآمس

 يپژيَطرر يذًزکبضآمررس ي ه ومررطٌيبوهيرر، ميآمرربض

زاضورس ي   يکٍ ػالقٍ ثرٍ اوجربک امرًض پژيَطر     يبو زاوطجً

وساضورس، ثرب    يکٍ ػالقٍ ثٍ اوجبک امًض پژيَطر  يبو زاوطجً

ٍ يوتبفتٍ ثب  ه  ا زاض زاضوس.يَم ت بيت مؼى ٍ  يجر  يمطبلؼر

کررٍ زض  Bieschkeي  Kahn چررًنَررم يپژيَطررهطاو

 –يضرىبذت  يٍ ر وقرص وظط  يذرًز زضثربضٌ   يَرب پژيَص

ئرت  يَ يبن ي اػضرب  جًزاوط يزض ضفتبض پژيَط ياجتمبػ

 يَببمرس يي پ يپژيَطر  ياوس کٍ ذًزکبضآمرس بفتٍ زض يػپم

سات ير ي تًل يپژيَطر  يمىسثب ػالقٍ يمًضز اوتظبض پژيَط

ضاثطرٍ   يئت ػپميَ ياػضب بن ي ه زاوطجًيزض ث يپژيَط

 يطَرب يمتغ وقرص ثب تًجرٍ ثرٍ    ذًان است.، َم(18،17)زاضز

 ق ي زوجرربل کررطزن يرراوجرربک تحقص ثررٍ  ثررط گررطا يضرػرر

ثرٍ وظرط    يمصکًض مىطقر  يذًاوَمه ضاستب،  َب زض اتيفؼبل

 ضسس.يم
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ثٍ اوجربک امرًض    يمىست ي ػالقٍيجىس وقص تًاکه يچىَم

ثرٍ   .ثبضس يزاض وميمؼى يپژيَط يذًزکبضآمس زضپژيَص 

ً  يمبمت يپژيَط يه ذًزکبضآمسيهط ث ز يبويث بن  زاوطرج

ثرط  ه(  ط ق ي سرب ير مىرس ثرٍ اوجربک تحق   بن ػالقٍ )زاوطجً

حبضط ثب وظط  يبفتٍ  وساضز.ت، ت بيت يجًز يجىس حست

Bard, Bieschke, Herbert, Eberz ه ثط ا يمجى ٍ  کر

 يَرب تير زوجبل کرطزن ي اوجربک زازن فؼبل   ه ػبمل زض چىس

ترًان ثرٍ   يَرب مر  آن ياوس کٍ اظ جمپٍوقص زاضتٍ يپژيَط

ي  يضرػرر يطَرربي، متغيپژيَطرر –يط آمًظضرريمحرر

ذرًان  وربَم ، (10)اضربضٌ کرطز   ياجتمربػ  يضىبذت يطَبيمتغ

اظ ت ربيت زض   يوبض يذًاوه وبَم ضسس اياست. ثٍ وظط م

 يپژيَط يَببستيع مت بيت ثًزن سيي و يآمبض يجبمؼٍ

َمچىريه  هط کطًضَب ي  طان ثب ز ا يَبمًجًز زض زاوطهبٌ

َ  يَرب سرتم يس يزضسر  يَبمت بيت ثًزن ثطوبمٍ  يزاوطرهب

طفترٍ اسرت،    َب اوجربک پص زض آن قيثب ذبض  کٍ تحق زاذل

   ثبضس.

 اظ  يار  کرٍ  ه ر ترًان گ رت وظرط ثرٍ ا    يطًض ذالغٍ مثٍ

قربت  يضسربلت تحق  يف مؤسسربت آمًظضر   ه ي ب تطمُم

ق ير غ ي ػمييس ليي تحپ يبظ ثٍ ثبظوهطياست ي اوجبک آن و

 يه امط اظ جمپٍ ذًزکبضآمس گصاض ثط اطيػًامل تأث يثط ضي

طفت  بن زاضز، پژيَص حبضط اوجبک پرص  زاوطجً يپژيَط

ىربن  يزض اطم ي زذترط  بن پسط جًوطبن زاز کٍ زاوطج  ي وتب

 يثُترط ت يًز زض اوجبک پژيَص زض يضؼذ يَب ياظ تًاوب

 يزاضيت ربيت مؼىر  امب ض زاضوس قطا بضيه مؼيبوهيموسجت ثٍ 

ه يزض ثر  يپژيَطر  يمرتپرف ذًزکبضآمرس   يَبه مؤل ٍيث

ثرٍ   يمىرس ه ػالقٍيچى. َموساضزبن مصکط ي مؤوث  ًزاوطج

ثرب  وقرص زاضز؛   يَطر پژي يزض ذًزکبضآمس اوجبک پژيَص

 يآمررسط ذًزکبضيررزض متغ يزاضيه يجررًز ت رربيت مؼىرر ررا

ژيَص ي مىرس ثرٍ اوجربک پر    بن ػالقٍ ه زاوطجًيث يپژيَط

 س.  ضبن مطبَسٌ وهطزتيه زض تؼبمل ثب جىس ط سب

 يت پژيَص حبضط آن ثًز کٍ فقط زض زاوطراسٌ  محسيز

ٍ  ميه قبثل تؼم اجطا ضس ي ثىبثطا يپطستبض کرل   يثٍ جبمؼر

سرت؛ لرصا   يهرط و  ز يَبَب ي زاوطاسٌبن زض ضضتٍ زاوطجً

ٍ يتط زض ظمقيج زق ثٍ وتب يبثيزست يضًز ثطايطىُبز ميپ  يىر

 يثرب اجرطا   يقبت آتر ي، تحقيپژيَط يذًزکبضآمس يسبظٌ

ً  يه پطسطىبمٍ ثرط ضي  ا  يپر يالت تاميبن تحػر  زاوطرج

 يثب ػًامپ يپژيَط يذًزکبضآمس يهط، ضاثطٍ ز يَبضضتٍ

سات ير تًلي  يػپمر  يعٌير ، اوهيط آمًظضر يچرًن محر  َرم 

 وقصثب تًج ٍ ثٍ ه يچىَمطز. يمًضز تًجٍ قطاض گ يپژيَط

 يپژيَطر  يذًزکبضآمرس زض ثٍ اوجبک پژيَص  يمىسٍػالق

ت ير ل اَمير زاوطهبٌ ثرٍ زل  يآمًظض ي الظک است زض ثطوبمٍ

زض  يآمًظضر  يَرب  ، زيضٌيپژيَط يَبَب ي مُبضتتيقبثپ

پژيَص زض وظط گطفترٍ ضرًز ترب     ياجطا يچهًوه ي ىٍيظم

  يػالقٍ ي تًاورب  يپطستبض يپيالت تاميتحػ بن زاوطجً

ه  ر ىس. ػراليٌ ثرط ا   اوجبک پژيَص کست ومب يثطا يتططيث

َب مجبحث مطتجط ثب آمرًظش  س زض زاوطهبٌ ومب يم يضطيض

 يبزيثى يَبيع ض تط ضًز ي ثطوبمٍثط پژيَص پط ضوگ يمجتى

ت يرري قبثپ يص ذًزکبضآمررس افررعا يىررٍ ثررطايه ظم ررزض ا

 طز.يغًضت گ يپيالت تاميبن تحػ زاوطجً يپژيَط

 

 تشکر تقدير و 

ي پطسررتبضي ي زض پب رربن اظ تمرربمي زاوطررجً بن زاوطرراسٌ

مسئًليه زاوطهبٌ ػپًک پعضاي اضزثيرل کرٍ ثرب حمب رت ي     

ٍ  َمابضي َرب  َبي الظک زض اجطا ي پبسد زازن ثرٍ پطسطرىبم

تحقيق ضا فطاَم ومًزوس، تطاط ي قسضزاوي امابن اوجبک ا ه 

 .ومب يممي
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Abstract 
Background & Aim: Research in the field of health is essential for the development of health care and plays a 

central role in medical sciences. Accordingly this study was undertaken to determine research self-efficacy of 

female and male nursing students in higher education  

Material & Methods: It was a descriptive, cross sectional study. The research population was nursing students 

of higher education in Ardabil University of Medical Sciences in academic year of 2013-2014. Simple random 

sampling was used to recruit the students. Data was collected by Phillips & Russell Research Self Efficacy 

(RSE) questionnaire and analyzed by Independent- sample t -test and Two- way ANOVA using SPSS-PC 

(v.20).  

Results: The results showed that the male and female students were situated upper than the standard average in 

terms of self-efficacy of writing skills, practical research skills, quantitative and computer skills, research design 

skills and total research self- efficacy. There was no significant difference between male and female students in 

terms of self-efficacy of design skills, self-efficacy of practical research skills, self-efficacy of quantitative and 

computer skills, self-efficacy of writing skills, and total research self-efficacy (p >0.05). No significant 

relationship was found between the interaction of gender and interest in research, and research self-efficacy (F 

=1/21, P=0/27). However, the singular role of interest in research and research self-efficacy was significant (F 

=7/63, P=0/006).

Conclusions: Future research is recommended to be undertaken to study the relationship between research self-

efficacy and factors such as educational environment, scientific motivation and research products.    
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